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02 EDITORIAL

P isando uma sala de espetáculos, encarando o palco ainda sem 
ação enquanto nos sentamos na plateia, faz-nos admirar a be-
leza do espaço e antever a magia que se seguirá. Aquela espera 
pelo momento em que os artistas sobem ao palco faz-nos pen-

sar no que virá, no que será, no que o final da noite nos reservará. Mas, ao 
mesmo tempo, há uma fração de segundo em que pensamos: mas, então, 
como é que isto se faz? Quando é que chegaram os artistas e o que andaram 
a fazer até agora? A RUA de maio foi à descoberta de todas as respostas para 
estas possíveis questões que tentam desvendar a tal magia dos bastidores do 
espetáculo. Chegámos cedo, conhecemos os cantos à casa, assistimos à mon-
tagem dos apetrechos técnicos, descobrimos o ambiente vivido nos camarins 
e ficámos à espreita, na escuridão que preenche as traseiras e as laterais do 
palco, pelo início do espetáculo que tanto demorou a preparar. Falámos com 
artistas, tentámos desmistificar rituais ou superstições e vimos como tudo 
acontece, longe dos olhares do público. Marina Mota, Carlos Cunha, Érica 
Mota, Maria João e Budda Power Blues abriram-nos as portas do seu mundo 
de bastidores, mostrando-nos como realmente tudo surge, desde os testes 
de som e luz, dirigidos pelos incansáveis técnicos, aos momentos de nervo-
sismo que antecedem o primeiro passo em palco. Os olhares, as expressões, 
os gritos de boa sorte... Os horários a cumprir, o guarda-roupa, os ensaios... 
E, por falar em ensaios, ainda tivemos tempo para espreitar os momentos 
de preparação de um espetáculo de uma das escolas de dança mais caris-
máticas do nosso Minho: a Ent’Artes. Os movimentos corporais graciosos, a 
insistência pela perfeição, a rotina que leva dezenas de alunos a competições 
mundiais... Parece-nos que o Minho é feito de espetáculos e nós, desta vez, 
quisemos estar por detrás da cortina, escondidos da plateia para revelar um 
outro ângulo de um universo mágico. Quer partir nesta viagem pelos basti-
dores connosco?  

EDITORIAL

Antes da plateia chegar...
PARECE-NOS QUE O MINHO É FEITO DE ESPETÁCULOS E NÓS, DESTA VEZ, 
QUISEMOS ESTAR POR DETRÁS DA CORTINA, ESCONDIDOS DA PLATEIA 
PARA REVELAR UM OUTRO ÂNGULO DE UM UNIVERSO MÁGICO.
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04 HOLOFOTE

C om uma experiência de mais de 20 anos no ramo do 
espetáculo, Carlos Veloso é o homem que faz as coisas 
acontecer sem ser visto. É aquele que enche espaços, seja 
o Multiusos de Guimarães ou o Meo Arena, não sendo ca-
beça de cartaz. Envolvido na produção de espetáculos, e 

não só, através da CV Music, Carlos Veloso é um nome forte nos bastidores 
do mundo da música em Portugal.

Como é que o Carlos se inicia neste mundo do Show Business?
Comecei esta atividade com 17 anos, com um grupo de amigos, através de 
uma associação a que eu estava ligado e era presidente. Decidimos fazer 
um espetáculo, tentando fazer crer que, na altura, fazia falta esse tipo de 
eventos na cidade de Guimarães. Se calhar, conheci as pessoas certas e 
fui convidado para participar mais vezes. Um passo de cada vez, as coisas 
foram andando até que criei uma empresa em sociedade com um familiar, 
que durou até há algum tempo. Depois, chegou a hora de dar o passo cru-
cial: ter a minha própria agência, a CV Music, que é, na realidade, a menina 
dos meus olhos. É onde tenho posto em prática tudo aquilo que aprendi.  
Têm sido momentos fantásticos. Estou grato por este trajeto de 21 anos. 

Na prática, o que faz a CV Music?
A CV Music hoje é uma empresa que já não é só de Guimarães. É uma em-
presa nacional e até internacional - lembrando, por exemplo, o caso con-
creto de que, em maio, estaremos em Angola, no Festival Sons do Atlântico, 
com a Ana Carolina e o Seu Jorge. Estamos a falar, para termos uma ideia, 
de uma CV Music criada há um ano e que, durante esse ano, produziu cerca 
de 50 espetáculos.

A CV Music tem a sua atividade principal na ligação às Câmaras Muni-

HOLOFOTE

O ARTISTA QUE NÃO CONSEGUE 
TIRAR A PERSONAGEM DE 

ARTISTA PARA SER A PESSOA EM 
SI, NÃO TEM CONDIÇÕES PARA 

TRABALHAR COMIGO.

Carlos Veloso
“O mundo do espetáculo é viciante”
POR Andreia Filipa Ferreira  FOTOGRAFIA Nuno Sampaio  
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cipais, às empresas municipais, às marcas, aos privados que investem na 
música. Essa é a nossa principal área de negócio, que nos preenche cerca 
de 70% da nossa atividade. Portanto, nós projetamos, criamos, produzimos 
vários eventos para o cliente final. Por outro lado, a CV Music tem alguns 
artistas exclusivos, fazendo o seu agenciamento. Neste momento, a Ana 
Carolina e o Seu Jorge são dois artistas em exclusivo da CV Music para 
Portugal. Os seus concertos são responsabilidade do nosso departamento 
de agenciamento e management. Temos ainda um terceiro departamento 
que é enquanto promotor. A CV Music, tal como fez agora com o Dengaz 
nos Coliseus, tenta apostar num determinado projeto, arriscando nas bilhe-
teiras e no sucesso do projeto para o futuro. 

Destaco ainda o nosso Trio Elétrico, um equipamento único e exclu-
sivo, o maior da Europa. É um camião equipado com som, com luz, com 
camarins, com geradores, que permite fazer espetáculos, ações de marcas, 
marketing político... 

Como descreve o seu dia a dia?
Eu passo muito tempo ao telefone, muito tempo mesmo! (risos) Mas devo 
dizer, e com a maior das modéstias, que o meu dia é perfeitamente normal. 
Sou pai de dois filhos, acordo bem cedo, há cerca de um mês tentei imple-
mentar um ginásio... Depois, chego ao escritório. Felizmente, trabalho com 
uma equipa que me conhece já muitíssimo bem e isso facilita muito a inte-
ração. A partir do momento em que entro no escritório não tenho hora para 
sair. E não tenho Facebook, não tenho Instagram, não sou adepto das redes 
sociais a não ser para trabalho. Porque não gosto de expor a minha vida. 

Realmente, apesar de estar envolvido neste mundo de muitas vedetas, 
o Carlos parece-nos um homem muito recatado... 
Sim, porque eu acho que uma das maiores lições que tirei ao trabalhar com 
artistas foi perceber que por detrás do artista está uma pessoa. E o artista 
que não consegue tirar a personagem de artista para ser a pessoa em si, 
não tem condições para trabalhar comigo. Aliás, acho que 90% dos negó-
cios que fechamos é pela capacidade que nós temos em criar um à vontade 
com as pessoas. Acho que consegui, nestes 21 anos, separar aquilo que é 
o meu trabalho, que precisa de ser 
para os holofotes, e aquilo que é a 
minha vida privada. Se eu mencio-
nar 20 espetáculos, 90% das pes-
soas que estão a ler esta entrevis-
ta diriam que estiveram presentes 
neste ou naquele, mas nenhuma 
dessas pessoas pode dizer que me 
conheceu. E isso é que me dá ain-
da mais prazer no trabalho que eu 
faço. É engraçado porque muitas 
das vezes, olho para as pessoas que 
estão num concerto cheio e dou por 
mim a pensar: se não fossemos nós, 
estas pessoas não estariam aqui. Há 
pessoas que se vão conhecer hoje e 
que, se calhar, vão namorar, casar 
e ter filhos. Há pessoas que se vão 
zangar e vão acabar o namoro. Há 
pessoas que não se veem há anos 
ou meses e encontram-se. Esse é o 
regozijo que as pessoas não vêem. 

Isso faz com que não possa ha-
ver falhas num espetáculo da CV 
Music?
Nós trabalhamos para não haver 
falhas, mas se as houver aceitamos 

as reclamações de bom grado, desde que sejam dadas com respeito, com 
educação e com conteúdo. Não pode haver uma reclamação, como já acon-
teceu, de uma pessoa querer de volta o dinheiro de um bilhete porque a 
plateia era sentada e a pessoa da frente tinha a cabeça grande (risos). Se 
uma pessoa nos fizer uma sugestão, obviamente que estaremos cá para 
aprender. Mas eu acho que, em cada dez concertos, nós temos uma capaci-
dade de sucesso absoluto em oito deles. 

Mas já aconteceu haver falhas mais graves?
Sim, já tivemos um sistema de som que a meio do espetáculo deixou de 
dar... Já tive um espetáculo no Meo Arena com lotação esgotada, onde o 
elevador que transportava a artista para o cimo do palco encravou a meio. 
E a artista começava a tocar piano, fazendo com que as pessoas olhassem à 
volta sem ver nada. Foi uma situação que pode ter demorado dois minutos 
a resolver, que o público não percebeu, mas eu acho que, se sofresse do 
coração, nesta situação teria morrido (risos).

Quer então dizer que o mundo do espetáculo não é fácil?
Não. Esta é a minha definição: se o mundo do show business fosse fácil e 
fosse uma coisa de ciência exata, os grandes grupos económicos e os fun-
dos financeiros investiam... e não investem! Porque é que não investem? 
Porque é um negócio de muito risco. Se eu resumir o que é um concerto, 
posso dizer que só há uma certeza: não há certezas! O artista pode subir e 
cair. O artista pode rasgar a roupa. A corda do violão pode rebentar. A pilha 
do microfone pode acabar. Alguém do público pode atirar um telemóvel. 
Alguém pode tentar subir. Uma senhora pode ir à casa de banho e, com o 
salto, escorregar, cair e temos de chamar o INEM. Dois senhores podem 
beber demais e pegar-se à pancada. Ou seja, há uma série de fatores, que 
não dependem de nós, que são impossíveis de controlar. E não estamos a 
falar ainda de quando são espetáculos ao ar livre. Aí é uma velinha ao São 
Pedro (risos). 

O mundo do espetáculo é viciante. Por isso é que eu acho que nós temos 
de trabalhar a magia e o glamour. Temos que lhe dar encanto... Nós traba-
lhamos com arte! 
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A CV Music trabalha em regime de outsourcing nesses trabalhos téc-
nicos, correto?
Exatamente. A CV Music, na essência que eu a criei, é uma empresa que 
tem uma estrutura fixa de três pessoas e tudo o resto é subcontratado. Mas, 
para termos uma ideia, no mais recente concerto do Dengaz nos Coliseus, 
tínhamos quase 60 pessoas a trabalhar. Do escritório somos três e a traba-
lhar estavam 60. Havia cerca de 57 pessoas em outsourcing. 

Falámos há pouco das necessidades dos artistas. Em termos de exigên-
cias, já aconteceu ter de lidar com pedidos estranhos?
Felizmente, essa parte das exigências, nos camarins, não me compete. Só 
mesmo num SOS. Mas posso dizer que já tivemos marcas de champanhe 
difíceis de arranjar, por exemplo. Já montámos um autêntico buffet de sushi 
para um artista. Mas temos tido sorte com os artistas que trabalhamos. Não 
há muitas divas. 

Mantém-se sempre atento ao mercado, procurando apostas de sucesso?
Sim, claro. A CV Music está agora envolvida num projeto chamado O Mun-
do da Sara, que eu conheci através da minha filha de três anos que me pe-
dia para ver no telemóvel. Comprei o CD e levei-o para o colégio, entreguei 
à educadora para testar na sala com os outros meninos e, efetivamente, 
comecei a perceber que estava a ser criado um fenómeno. Funcionamos 
muitas vezes como olheiros num jogo de futebol. Temos de estar atentos. 
Portanto, em breve, contamos começar a fazer espetáculos no novo Parque 
de Exposições de Braga (PEB). Temos o prazer de ser de Guimarães, fazen-
do muita coisa na cidade, mas obviamente que teremos uma estratégia de 
nos expandirmos para Braga.

Essa expansão faz parte dos planos da CV Music para o futuro?
Para o futuro, queremos uma sustentação daquilo que temos. Queremos 
alargar o número de concertos internacionais e fazer alguns concertos de 
referência. Em breve, anunciaremos um grande artista internacional num 
concerto nacional, mas realizado aqui na região. Queremos aumentar o nú-
mero de parceiros e o número de entidades que nos confiam as produções. 

Mas, efetivamente, para o futuro, 
queremos crescer e, obviamente, 
Braga é um mercado ao qual es-
tamos atentos e não lhe demos 
mais atenção no passado porque 
efetivamente sentíamos necessida-
de de um espaço que nos pudesse 
acolher. 

Essa ligação à região do Minho é 
importante?
Eu acho que a região já mostrou 
que gosta de espetáculos. Guima-
rães e Braga podem criar um polo 
superior, fazendo com que muitos 
artistas - como já acontece - tro-
quem o Porto por Guimarães, pelo 
mercado que se criou e sobretudo 
devido às qualidades do Multiusos. 
Mas não há sensação melhor do 
que ter um Meo Arena cheio para 
20 mil pessoas. É uma sala emble-
mática. A CV Music hoje é uma em-
presa de Portugal.  

Vamos falar da preparação de um espetáculo. Os concertos da Ana Ca-
rolina nos Coliseus do Porto e Lisboa, que já estão a ser anunciados, 
contam com um período de preparação de quanto tempo?
Estamos a trabalhar nesses concertos desde dezembro... e os concertos são 
em julho. Existe, de uma forma muito simples, várias etapas: há uma assina-
tura de um contrato, há um acordo financeiro e depois há um envio de todas 
as necessidades técnicas do artista. Só para termos uma ideia, na tournée da 
Ana Carolina, estamos a falar de seis espetáculos. Portanto, em cada espetá-
culo haverá o envio das informações para cada um dos locais onde a artista 
vai atuar. A seguir, cada um dos locais envia uma espécie de contra rider, ou 
seja, diz à banda: vocês pediram x microfones de modelo x, mas nós temos 
o microfone y, ou seja, há um jogo de cintura para ir ao encontro das neces-
sidades. Aí, a artista pronuncia-se sobre as alternativas que lhe são dadas. É 
como se fosse um jogo de ténis. Em termos de estadias, mandamos um link 
do hotel para os artistas se pronunciarem, aguardamos a aprovação dos res-
taurantes onde vão comer, as viaturas que vão utilizar, às vezes até o modelo 
e a marca porque pode haver preferências. Enfim, há um longo processo de 
pré-produção, mas isso facilita 90% dos stresses que possam existir no dia do 
espetáculo. No próprio dia, já passamos para um item diferente: a montagem 
e desmontagem por equipas técnicas que são contratadas.

EM CADA DEZ CONCERTOS, NÓS 
TEMOS UMA CAPACIDADE DE 
SUCESSO ABSOLUTO EM OITO 

DELES.
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U m dos medos mais claros e lúcidos que 
posso sentir agora mesmo é um medo do 
passado. O 11 de Setembro fará 16 anos 
em breve e não há químico que acabe 
com tal nódoa. Nesse dia do ano de 2001, 
ensaiava ali perto do Teatro Nacional São 
João (TNSJ) a peça Frei Luís de Sousa, de 
Almeida Garrett. Comigo estavam José 
Wallenstein, Margarida Marinho e Nuno 

Melo (já desaparecido). Numa pausa para café, a televisão imitia em si-
lêncio as imagens do primeiro embate nas torres gémeas. Logo a seguir o 
segundo. Interrompemos ali o nosso trabalho. Foram momentos feitos de 
pensamentos confusos, de telefonemas sem nexo e o fixar de um nome: 
Al-Qaeda.

Num ensaio muito anterior, em 1998, Noite de Reis ou como lhe queiram 
chamar, de Ricardo Pais, e a uma semana da estreia, a atriz Cláudia Cádi-
ma adoece. Do elenco faziam parte Miguel Guilherme, João Reis e António 
Feio (já desaparecido). Com uma coragem estóica, a atriz Emília Silvestre 
tomou o seu lugar, decorou o texto e o espetáculo estreou como se nada 
tivesse acontecido. Foram dias e noites de trabalho árduo, de ansiedades, 
diria, shakespearianas. Numa das cenas, as personagens brindavam com 
champanhe, e ali podíamos ler a alegria de não cancelarmos a temporada 
e a tristeza de não termos a terna e delicada Cláudia Cádima nem na pla-
teia, pois o prognóstico era preocupante e havia ficado hospitalizada em 
observações.

Mas nada foi mais doloroso que o desaparecimento da atriz Fernanda 
Alves. O italiano Giorgio Barberio Cosetti ensaiava todos os dias Os Gi-
gantes da Montanha (1997). Nunca havia trabalhado com encenador tão 
exigente e complicado. Os seus espetáculos são normalmente incríveis, pro-
postas arrojadas, mas cheias de delírios técnicos que, por vezes, levavam 
meses a criar. Mas o ponto de esforço não reside aqui. O ambiente era de 
boa energia e os ensaios de sala estavam prestes a passar para o palco do 

PALAVRAS
por Paulo Brandão

TNSJ. De Lisboa, tinham vindo do Teatro Nacional D. Maria II, a Fernanda 
e o João (Grosso).

O ensaio estava marcado para as 14h00 e a Fernanda era a primeira de 
todos a chegar. Gostava de fumar cigarros e de os cortar, quando saciada, 
com uma minúscula tesoura. Era a companheira de um homem admirável, 
o escritor Ernesto Sampaio, que todos os dias falava com ela por telefone. 
Nesse dia, estranhamente, a Fernanda não apareceu. Um ataque de cora-
ção durante essa manhã levou um dos anjos da peça de Luigi Pirandello. E 
levou também o anjo do Ernesto, a musa a quem dedicou o livro de título 
Fernanda (Fenda, 2000), meses depois da sua morte, aliás um texto belís-
simo sobre o amor. Senti-me triste nesse dia e passado um ano, novamente 
triste, mais ainda, pois o poeta amor de Fernanda morreria de tristeza e 
solidão, na casa de sempre dos dois, em Lisboa.

Deve ser por isso que não gosto da palavra bastidores. É uma espécie de 
lado esquerdo e direito de cena que o público não vê, onde se ri e se chora, 
onde todos os artistas parecem frágeis e, mais duro ainda, humanos!

Ainda no TNSJ, em dezembro de 1997, fiz a direção de cena do concerto 
de Eartha Kitt (já desaparecida). Aprendi muito com ela. A cada pausa nas 
canções, pensei que me morria nos braços tal a respiração ofegante de dor 
física. Mascava estranhos rebuçados para adocicar a garganta e oferecia-me 
Veuve Clicquot implorando-me: “- Drink! Drink!!”. E eu drinkava, até que 
ordenava, como diretor de cena, que fossem lançadas rosas e rosas dos 
camarotes junto ao palco, muito lá de cima, do último piso, bem perto do 
céu daquela sala agora memória e saudade. 

Sobre o autor
Diretor artístico do Theatro Circo.

Um palco de 
partidas
“SENTI-ME TRISTE NESSE DIA E PASSADO UM ANO, 
NOVAMENTE TRISTE, MAIS AINDA, POIS O POETA AMOR 
DE FERNANDA MORRERIA DE TRISTEZA E SOLIDÃO, 
NA CASA DE SEMPRE DOS DOIS, EM LISBOA”.
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Melgaço tem duas aldeias 
candidatas às 7 Maravilhas de 
Portugal
As aldeias de Branda de Aveleira e Castro 
Laboreiro, em Melgaço, conquistaram o júri 
responsável pela escolha das 7 Maravilhas de 
Portugal – Aldeias, categoria Aldeias Remotas, 
e passaram à próxima fase do concurso que 
pretende destacar o património valioso e 
diferenciador de Portugal. A partir de 3 de julho, os 
portugueses poderão votar nas aldeias favoritas.

Câmara de Braga avança com 
requalificação do Bairro de Santa 
Tecla
Com um investimento na ordem dos quatro 
milhões de euros, financiado pelos programas 
comunitários Norte 2020, o Município de 
Braga prepara-se para avançar com as obras 
de requalificação integral do Bairro de Santa 
Tecla, um dos cinco bairros que integra o Parque 
Habitacional gerido pela empresa municipal 
Bragahabit. A intenção é melhorar a qualidade de 
vida das cerca de 500 pessoas que ali residem, 
através da reabilitação de apartamentos e 
impermeabilização de telhados e fachadas, ao 
mesmo tempo que se criam novos espaços de 
lazer e de estar.

TEDx regressa a Guimarães a 3 de 
junho
Considerada a maior conferência do mundo, o 
TEDx volta à cidade berço debruçando-se sobre 

o tema Repensar, Reinventar, Reconquistar.  
Com as talks a abordar questões como a 
sustentabilidade, tecnologia e comunidades 
verdes, educação ambiental e uma perspetiva 
psicológica da cor verde, a quinta edição do TEDx 
terá lugar no Instituto de Design e contará com 
a presença de oradores como o Prémio Nobel 
de 2007, Mohan Munasinghe, o diretor do centro 
ibérico de nanotecnologia Lars Montelius, a 
premiada Isabel Veiga, a mental coach Susana 
Torres, etc. 

Casa da Memória de Guimarães 
comemorou o primeiro aniversário
Para comemorar o seu primeiro ano de 
existência, a Casa da Memória de Guimarães, 
um centro de interpretação e conhecimento 
que dá a conhecer, através da exposição 
Território e Comunidade, imagens, histórias, 
documentos e objetos que permitem conhecer 
diferentes aspetos da comunidade vimaranense, 
proporcionou visitas especiais e temáticas, 
conversas e oficinas. A Casa da Memória de 
Guimarães está situada na antiga fábrica de 
plásticos Pátria, na Avenida Conde Margaride. É 
um lugar de encontro, acolhimento, partilha e 
reflexão sobre a cidade de Guimarães.

Póvoa de Lanhoso é o concelho 
mais empreendedor
De acordo com dados divulgados pelo Instituto 
Nacional de Estatística, relativos à criação e 
dissolução de pessoas coletivas e entidades 
equiparadas no Norte do país, o concelho da 
Póvoa de Lanhoso é o mais empreendedor, com 
18 empresas criadas por cada dez mil habitantes. 
Com um aumento significativo da criação de 
postos de trabalho durante o ano de 2016, o 
concelho viu instalar-se novas empresas no seu 
território. “Os dois principais parques industriais 
estão totalmente comprometidos para projetos 
empresariais, destacando-se as novas empresas 
em Mirão e o crescimento exponencial da Prozis”, 
refere o Presidente da Câmara Municipal, Manuel 
Baptista.
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Museu da Imagem de Braga recebe 
exposição “Braga e o Tempo” do 
Campo à Praça
Até dia 3 de junho, o Museu da Imagem de Braga 
terá patente a exposição “Braga e o Tempo” do 
Campo à Praça, uma exposição elaborada a partir 
dos arquivos das antigas casas bracarenses de 
fotografia Aliança e Pelicano, onde se poderão 
encontrar imagens de cariz paisagístico e/ou 
documental dos campos, largos e praças da 
cidade desde a primeira década do século XX até 
meados dos anos 1960. As mudanças vividas pela 
cidade enquanto urbe e coletivo civilizacional 
estarão em evidência nesta exposição. 

Mais de 40 entidades na Feira de 
Emprego em Famalicão
Promovida pela autarquia famalicense e inserida 
na Quinzena da Educação, que acontece de 18 de 
abril a 11 de maio, a iniciativa Feira de Emprego 
vai colocar as principais entidades empregadoras 
do concelho em contacto com mais de quatro 
mil estudantes e dois mil desempregados. 
A Feira decorrerá nos dias 3 e 4 de maio, no 
Lago Discount, e pretende dar a conhecer aos 
visitantes os perfis profissionais que as empresas 
procuram, desenvolvendo conferências e sessões 
de apresentação ou recrutamento. 
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Soubemos este mês de uma confusão 
daquelas digna de um qualquer 

episódio do Gato Fedorento. Desta feita 
foi o PSD do Alto Minho a presentear-
nos com um embrulho que de tão 
inacreditável até parece mentira. Ora, 
pelas notícias vindas a público, parece 
que o Sr. Presidente da Distrital do Alto 
Minho andou a brincar com o fogo e 
acabou por se queimar.

Reza a história que o Sr. em questão 
ficou extremamente descontente com a 
vitória de Eduardo Teixeira nas eleições 
para a Comissão Política Concelhia de 
Viana do Castelo e da sua escolha pela 
mesma estrutura para encabeçar a 
candidatura à Câmara Municipal de Viana 

do Castelo. De facto, vejam lá o absurdo de uma estrutura Concelhia 
escolher livremente o candidato a um órgão do concelho… não cabe 
na cabeça de ninguém. Perante estes factos, de imediato se pôs a 
conveniente complexa máquina e a burocracia partidária a empatar 
o processo de aprovação deste candidato, usando argumentos 
vagos e alegando que queriam garantir que seria a melhor escolha. 
Obviamente que todos os que por dentro do tema estavam 
presumiram que a Distrital do PSD e o seu Presidente teriam uma na 
manga, uma alternativa claro, porque uma na manga os senhores 
na verdade tinham, mas uma mão cheia de nada, apenas cheia de 
presunção e poder despótico.

Por meses o processo foi sendo arrastado, por meses foi sendo 
empatado, foram sendo aprovadas todas as outras candidaturas e 
Viana esperava mais e mais. Confesso que até eu, que normalmente 
sou um espetador atento da vida política aqui na região, estava 
convencido que a Distrital de Viana do PSD iria fazer um brilharete. 
Dizem as línguas, não sei se boas ou más, que a ideia era apenas 
descredibilizar e enfraquecer a candidatura de Eduardo Teixeira, 
que também já havia sido candidato à Distrital contra o atual líder 
da mesma, tendo perdido o combate, porque na verdade não havia 
alternativa em mente, como se veio a verificar. Por outro lado, dizem 
as mesmas línguas que ninguém acreditava que o ex-deputado, líder 
da Concelhia e putativo candidato à Câmara tomasse uma posição 
de força… pois, às vezes estes esquemas correm mal.

Acontece que, cansado de esperar e de ver a sua candidatura 
descredibilizada pela própria Distrital do partido, Eduardo Teixeira 
surpreendeu tudo e todos, retirando a sua disponibilidade em ser 
candidato e deixando a Distrital a ver navios. E não… não foram os 
navios dos estaleiros. Agora tem a Distrital a batata quente na mão, 
mas ao menos agora o Sr. Carlos Morais Vieira pode dizer “eu é que 
sou o Peereesidente” e tentar encontrar um desgraçado que, a esta 
hora do campeonato, aceite dar o corpo às balas e enfrentar uma 
batalha perdida à partida.

É isto que eu não entendo nos partidos. Mas as Concelhias não 
devem indicar os candidatos aos órgãos concelhios? E as Distritais 
podem destruir candidaturas Concelhias por meras birras de 
Presidentes? E ninguém lhes faz nada lá no partido? Enfim, deve ser 
um exercício de difícil entendimento e de uma exigência intelectual 
acima da minha.  

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.

TEIXEIRA – 1  
MORAIS – 0

Bitaites

NÚMEROS
Durante 2016, as principais casas de espetáculo 
do Minho encheram. Mas sabe os números que 
estão por detrás de tamanho reconhecimento?

385 
atividades 

gerais

224 
sessões de 

espetáculos

66.193 
espetadores 116 

peças de teatro 
(24.185 espetadores)

96 
concertos musicais 

(37.178 espetadores)

121. 000 
espetadores* 

(número aproximado devido à 

impossibilidade de contagem 

exata nas atividades de 

entrada livre) 1.042.500€ 
gastos diretos 

com atividades de 
programação regular, 
artesanato e eventos

1.685.343,31€ 
Gastos

60,8% 
programação 

própria

(que inclui Centro Cultural Vila Flor, Plataforma das 
Artes e da Criatividade, Centro Internacional das Artes 
José de Guimarães, Casa da Memória de Guimarães)

Theatro Circo, Braga

A Oficina, Guimarães 

916 
atividades 

gerais

*este número não inclui o público 
presente nas atividades ao ar livre
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D o latim aurum, o ouro já é conhecido desde a antiguidade e é um dos 
primeiros metais trabalhados pelo homem. Conhecido na Suméria, 
no Egipto existem hieróglifos de 2600 a.C. que descrevem o metal.

A Filigrana, arte de trabalhar metais, é fundamentalmente uma 
técnica de ourivesaria, com particular atenção ao pormenor e a um 

trabalho minucioso.
A origem desta arte não está totalmente determinada, sabendo-se apenas que na 

China e Índia já havia essas práticas, tanto como na Grécia e em Roma. Os povos islâ-
micos incutiram grande vitalidade a esta forma de ourivesaria, com uma extrema ma-
leabilidade e delicadeza de filamentos, que favoreceu esteticamente o traçado da linha.

Em Portugal, defendem que a origem remonta às civilizações pré-romanas. Esta teo-
ria assenta na descoberta do século passado, no Castro de Lanhoso, de três torques de 
ouro pormenorizadamente trabalhados, datados do I milénio a.C. que podem ser visita-
dos no Museu D. Diogo de Sousa, em Braga.

O Norte de Portugal é tradicionalmente o local de eleição da Filigrana, com locais 
como Gondomar, Viana do Castelo e Póvoa de Lanhoso a chamar para si o título de 
Capital da Filigrana.

Viana do Castelo com as Festas de Nossa Senhora da Agonia, onde as mordomas 
minhotas carregam várias peças de Filigrana, divulgou muito esta arte, mas o trabalho 
de Gondomar e da Póvoa de Lanhoso não fica atrás, já que são estas duas localidades 
que mais produzem e mais ganham prémios a nível internacional.

Este trabalho feito por Gondomar e Póvoa de Lanhoso culminou há poucos dias com 
a assinatura da preparação da candidatura da Filigrana a Património da Humanidade.

Na Póvoa de Lanhoso, a Filigrana é trabalhada de uma forma mais artesanal, em 
duas freguesias, Travassos e Sobradelo da Goma. Aí podem visitar o Museu do Ouro e 
a Oficina do Ouro, respetivamente.

A arte da Filigrana é estreitamente ligada às famílias. Trabalham nesta profissão há 
muitos anos e, em muitos casos, é atribuído o nome de Elói, santo padroeiro dos ouri-
ves, aos filhos homens, para que estes continuem o mesmo ofício. 

O Minho é de Ouro, cuidadosamente trabalhado por mestres, que minuciosamente 
criam peças, com um pormenor impressionante. 

CÓDIGO POSTAL

O Coração do Minho
 é de Ouro

Sobre o autor
Necessito de doses diárias de história.

POR José Gonçalves Lopes  

© Lusa
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Acácio de Brito
POR Andreia Filipa Ferreira  FOTOGRAFIA Nuno Sampaio

“TIMOR É UM PAÍS QUE SE ESTÁ A CONSTRUIR”
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C om um percurso notável no ramo da Educação, tendo 
exercido funções como professor e como inspetor-geral da 
Educação e Ciência em Portugal, Acácio de Brito seguiu, 
de malas e bagagens, para Timor-Leste, em 2015. No rosto 
levava o ânimo de quem ia ajudar um país a crescer, muito 

através do sistema educativo e da proliferação da Língua Portuguesa. As-
sumindo o cargo de diretor da Escola Portuguesa de Díli Ruy Cinatti, uma 
escola com uma lista de espera extensa, Acácio de Brito é um português 
de Braga a desenvolver um trabalho de excelência nas terras quentes do 
Sudeste Asiático.

Está em Timor-Leste há quase dois anos. Como tem sido essa experiência?
Tem sido muito interessante. Tento dar, nesta comissão em que estou de 
serviço, o melhor de mim no sentido de desenvolver a língua portuguesa 
no Sudeste Asiático. Muita gente não sabe, mas Timor foi vítima de uma 
brutal agressão por parte da Indonésia. E não falo apenas de uma agressão 
militar. Os timorenses não podiam simplesmente falar outra língua que 
não fosse o bahasa. As pessoas eram ameaçadas de morte se falassem em 
português. Depois, o português teve uma importância grande na resistên-
cia, como meio de comunicação e de união dos timorenses. Por isso, a 
cooperação que Portugal tem com Timor é uma cooperação absolutamente 
exemplar. Por exemplo, na escola que eu dirijo, a Escola Portuguesa de Díli, 
o Estado Português gasta cerca de cinco milhões de euros por ano. E bem! 
Porque temos 921 alunos. É bom aterrar no Sudeste Asiático e verificar que 
se fala português, que se canta em português e que se vibra com os feitos 
de Portugal.  Recordo que as lágrimas caíam quando foram os jogos do Euro 
2016. Só estando lá! Eu não sabia que existiam tantas bandeiras portugue-
sas em Timor (risos). Foi uma coisa inigualável. Percebe-se uma relação 
afetiva muito grande a Portugal. São estas experiências que, naturalmente, 
me enriquecem e tornam a minha passagem por Timor seguramente como 
um dos elementos mais importantes da minha vida, profissional e pessoal. 
Espero que Deus me dê também força e ânimo para continuar, porque eu 
acho que se está a fazer um bom trabalho. É um trabalho de equipa. É um 
trabalho que procuramos fazer de forma quotidiana, contribuindo nem que 
seja um pouco para a melhoria das condições educacionais, culturais, so-
ciais, políticas dum país que é um país irmão. 

A adaptação a Timor-Leste foi difícil?
Inicialmente custou-me, reconheço. É diferente! Demoro três dias a chegar 
a Timor e quando venho a Portugal demoro dois dias. Porquê? Por causa 
dos fusos horários, eu sei. Mas aquilo é muito longe! Nós temos muitos 
voos por dia da Europa para Singapura, mas a ligação de Singapura para 
Timor só existe duas vezes por semana. Timor, neste momento, tem um 
problema de comunicações. Aliás, os próprios poderes timorenses estão a 
fazer um investimento grande em termos de infraestruturas, designada-
mente com a construção de um Porto novo em Tibar e com a construção de 
um aeroporto, que é fundamental para o desenvolvimento de Timor. 

Nota diferenças em termos de desenvolvimento?
Noto uma diferença muito grande. Eu costumo dizer que, em Timor, todos 
os dias acontece algo novo. Há, de facto, desenvolvimento. Há uma grande 
preocupação com a Educação, por exemplo. Timor é um país que se está a 
construir. É um país recente, a independência foi em 2002, note-se. 

Em termos de contextualização política, como vê Timor-Leste atualmente?
Vejo como um país com uma tradição já democrática. Verifico que há uma 
proliferação de forças partidárias, há debates... Percebe-se que, de facto, é 
um país que se está a construir, após ter passado por momentos traumáti-
cos, com alicerces muito saudáveis, na minha perspetiva. Naquela zona da 

Ásia, é importante para nós termos um país em que a língua oficial também 
é a Língua Portuguesa. Um país capaz de viver com determinados valores 
que vêm de uma certa modernidade e da formação dos seus próprios diri-
gentes. As instituições timorenses, muitas delas, funcionam muito na cópia 
daquilo que são as nossas próprias instituições... o quadro constitucional 
é um pouco a cópia do nosso quadro institucional. Claro que também vão 
buscar aspetos à Austrália, como por exemplo a nível da Segurança Social, 
ou à Indonésia. Num misto de várias influências, acho que Timor é um país 
que se está a fazer. Com sofrimento, obviamente, mas eu estou lá há quase 
dois anos e vejo todos os dias que está melhor. O caminho faz-se caminhan-
do e eles estão a caminhar no sentido de fazer de Timor um país melhor.

Falando da Escola Portuguesa de Díli em particular, qual é o universo 
de alunos e professores que compõe a escola?
São 921 alunos, em que 850 são timorenses. São mais de 70 os portugueses 
que estão a estudar na Escola Portuguesa. Costumo dizer que é uma escola 
de Portugal, mas timorense. É uma escola que tem cerca de 61 professores, 
maioritariamente portugueses.

Como funciona o ensino?
A Escola Portuguesa de Díli é uma escola que funciona com o currículo e 
com os tempos de Portugal. Funcionamos rigorosamente da mesma ma-
neira. O que também tem um problema. Dou um exemplo: os exames rea-
lizam-se na hora de Portugal. Ora bem, como há uma diferença de nove 
horas, um exame que seja realizado em Portugal às 9h é às 18h em Timor. 
Agora imagine-se um exame que seja realizado às 16h portuguesas, que é 
à 1h da manhã em Timor. Nesses casos é complicado. Mas os programas 
são rigorosamente iguais. Aliás, os alunos candidatam-se – e isso para mim 
é um grande orgulho -, quando terminam o 12º ano, às universidades em 
Portugal. Este ano, colocámos três alunos na Universidade do Porto, em 
Medicina, por exemplo. Para os alunos que não quiserem concorrer a Por-
tugal, nós temos um protocolo com, por exemplo, a Universidade Nacional 
de Timor Lorosa'e, em que os alunos têm entrada no sistema timorense. 
Temos depois alunos que vão para a Nova Zelândia, para a Indonésia, para 
a Austrália, para a República da Coreia, para Singapura... Os nossos alunos 
vão para todo o mundo! Mas, normalmente, a escolha deles é Portugal. 

É verdade que existe uma lista de espera para entrar na Escola?
Temos uma lista de espera de cerca de 800 famílias, tendo em conta que 
cada família tem cinco ou seis filhos. Ao nível do pré-escolar e do primeiro 
ciclo, temos dificuldades em admitir toda a gente. Quando lá cheguei, tería-
mos cerca de 600 alunos. Hoje temos 921 e as instalações são as mesmas. É 
evidente que fazemos um esforço grande, os próprios professores e educa-

COSTUMO DIZER QUE, EM TIMOR, 
TODOS OS DIAS ACONTECE 

ALGO NOVO.
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dores são fundamentais nesse esfor-
ço, mas eu pretendia que os alunos 
estivessem todo o dia na escola. No 
pré-escolar e no primeiro ciclo isso 
não é possível. Nós temos um turno 
da manhã e um turno da tarde.

Grande parte dos alunos acabam 
por ter contacto com a língua 
portuguesa principalmente atra-
vés da escola, porque em casa as 
famílias falam o tétum, correto?
Sim. Mas fazemos uma coisa, que 
eu penso que é interessante. Temos 
uma rádio na escola, em que nos 
intervalos só se fala em português 
e só passa música portuguesa. Por 
exemplo, em maio, no dia 5, que 
é o dia da Língua, nós fazemos 
sempre uma celebração da Língua 
e procuramos envolver os alunos 
através da poesia, do canto, da re-
presentação. Nós tentamos sempre 
incutir o Português. Eu costumo in-
sistir que os alunos devem também 
sonhar em Português (risos).

Um estudo de 2010 dizia que 
mais de 40% da população timorense era composta por jovens que 
ainda não tinham feito 14 anos. Ou seja, o fator Educação é de uma 
importância extrema?
Eu costumo dizer que Timor tem futuro e não precisa de petróleo. Pela ale-
gria das crianças! Vou contar uma imagem que eu tenho: começa a chover, 
as crianças de quatro ou cinco anos divertem-se à chuva, num ritual lindís-
simo! Aquilo tem futuro. Têm dificuldades? Muitas! Mas essas dificuldades 
estão a ser colmatadas. Não nos esqueçamos do seguinte: para além da 
invasão, os indonésios quando se foram embora queimaram aquilo tudo! 
Timor ainda cheira a fumo em determinados sítios. É um país novo, que se 
está a fazer. Provavelmente com erros, com certeza. Mas com correções, se-
guramente. Com um envolvimento muito grande na cultura, por exemplo. 
Há um investimento grande por parte das famílias. Os nossos alunos, por 
exemplo, pagam uma propina. São 35 dólares. Claro que se o aluno não 
tiver possibilidades de pagar está absolutamente isento. Existem apoios. 
Ninguém deixa de estudar na Escola Portuguesa por falta de dinheiro. Isso 
seria uma violação dos valores mais elementares que norteiam não só o 
Estado Português como também as pessoas que lá estão a trabalhar. 

Fez um balanço muito positivo do apoio do Estado Português. Há algu-
ma dificuldade que queira destacar?
Não, temos tido da parte do Governo Português toda a colaboração. Há, 
com certeza, dificuldades, mas essas dificuldades são resolvidas. A principal 
dificuldade está ligada com a incapacidade que nós temos em receber mais 
alunos. Para isso era preciso fazer obras. Vamos ver se é possível. Estamos 
a trabalhar nesse sentido. A segunda dificuldade tem a ver com os horários 
dos exames. De facto, é uma dificuldade real, que os pais nos fazem sentir... 
e nós próprios sentimos. Embora nós tenhamos conseguido a garantia, por 
parte do Secretário de Estado, de que, no caso das Provas de Aferição, pode-
mos começar duas horas mais cedo, com o compromisso de que os alunos só 
saem da prova quando ela começar em Portugal. As coisas vão-se resolven-
do. Obviamente que, se eu quiser falar com Portugal, só falo às 18h de Timor. 
Ou se me telefonam pessoas amigas e me perguntam “então, acordei-te?’, eu 
respondo muito sinceramente que às 3h da manhã não estou à espera que 
alguém me ligue (risos). Mas é uma questão de habituação.

O Acácio visita Portugal muitas vezes?
Não tantas como gostaria. Mas quando venho aproveito para ter reuniões 
com a tutela. No entanto, quando regresso a Timor, demoro nove dias a 
recuperar. Porque são nove horas de diferença e, para mim, cada hora é um 
dia. É muita hora! (risos).

Timor tem uma grande comunidade portuguesa. Mantém-se perto dos 
portugueses que, tal como o Acácio, vivem no calor de Timor?
Calor terrível (risos). Nível de humidade de 97%, que é uma coisa compli-
cadíssima. 

Tenho uma relação muito estreita com a Embaixada de Portugal. Pelo 
bom papel que a Escola tem, a embaixada teve a gentileza de me convidar 
para fazer parte dum conselho para ajudar a perceber os problemas da pró-
pria comunidade portuguesa. Nós temos uma comunidade portuguesa de 
cerca de 800 pessoas de Portugal, mesmo nacionais, e depois existem 200 
ou 300 mil luso-timorenses. Temos um ponto de encontro no Hotel Timor 
ao domingo. Eu digo até que já estou farto de cozido à portuguesa (risos). 
Mas juntamos a comunidade portuguesa para discutir tudo e até nada. Lá 
estamos mais juntos porque muitos de nós estamos lá sozinhos. Muitos 
estão lá sem a família. Há muitos jovens portugueses, como juristas, enge-
nheiros, arquitetos, fotógrafos... Aliás, nesta experiência, uma das coisas 
que mais me tem enriquecido é: nós quando vamos a Timor percorremos o 
mundo e, em cada momento que paramos neste mundo, nós encontramos 
jovens portugueses a caminhar com entusiasmo, com vontade. Jovens que 
vão para o Dubai, para a Índia... Se Timor tem futuro, não tenho dúvidas 
que Portugal, neste sentido de diáspora, também. Um futuro nesta juventu-
de que vai e depois vem mais rica. 
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TALENTO

Manuel Rodrigues Almeida

“Um escritor, um pintor, que conseguiram fixar numa página 
ou num quadro um sentimento das coisas do mundo, uma 
visão que durará para sempre, comunicam-me uma emoção 
profunda.” - Federico Fellini (1920-1993)

POR Helena A. M. Pereira

H erdeiro da tradição neorrealista italiana, Federico Fellini dotou os seus 
filmes de estórias e da ficção dramática das emoções que reprimimos na 
necessária existência social que nos é exigida. As suas personagens são 
anti dogma, são o apogeu e o exagero do belo barroco e, ao mesmo tempo, 
a dimensão intelectual dos clássicos. Dono de uma capacidade invulgar, 

talvez até surreal, de leitura do mundo, era um esteta e o seu imaginário inspirou criadores 
de várias disciplinas. Os filmes de Fellini são respiração, reflexão e transpiração. 

Manuel Rodrigues Almeida (n. 1989) quis ser arquiteto. Tem a mão exata do desenho mas 
na licenciatura em arquitetura, que frequentou entre 2007 e 2010 (FAUP), faltava-lhe o uni-
verso mágico e denso da pintura, nomeadamente nas possibilidades de, por via da represen-
tação do corpo, isolar o sujeito do contexto, evidenciando as suas emoções físicas e psíquicas. 
A arquitetura é sempre enquadramento. Pede paisagem. Manuel Rodrigues Almeida produz 
a inversão desta lógica. Os seus retratos são desprovidos de cenário, não se relacionam com 
o espaço. Estão imersos no fundo neutro do pensamento do quotidiano líquido. Interessa 
isolar o objeto, dando atenção máxima ao detalhe. Mãos perfeitas e corpos que revelam um 
profundo conhecimento da anatomia, que fazem deste jovem pintor um herdeiro da melhor 
tradição clássica do trabalho em belas artes. 

O universo de Manuel Rodrigues Almeida não tem personagens, ainda que haja nomeação 
dos sujeitos, mas sentimentos e sentidos, em alguns casos, latos e restritos. Sem cenário ou 
contexto, cada sujeito, numa dimensão próxima da escala do espetador, convida à construção 
de uma estória individual. 

A outra dimensão que nos impressiona, da proposta deste autor natural de Viana do Castelo, 
é a da técnica do material e do suporte. Pastel sobre madeira, pastel sobre tela. A dificuldade 
adensa-se no difícil exercício de um realismo de pendor hiper-realista e/ou fotográfico. 

O percurso é, ainda, de poucas alíneas curriculares, mas já lá vão alguns prémios, expo-
sições e, sobretudo, uma resposta de encantamento por parte dos seus pares, de coleciona-
dores e outros amantes de arte que são unânimes em reconhecer uma alma de pintor no 
trabalho que ora se apresenta. 

Há em alguns dos detalhes dos sujeitos de Manuel Rodrigues Almeida a presença ico-
nográfica do seu lugar e da sua identidade (nas cores, na tipologia das indumentárias ou 
dos penteados femininos). Intencional? Disse também Fellini que “o artista é sempre um 
provinciano. Ele vive entre um mundo tangível e um intangível – essas são as fronteiras da 
sua província.” 

Sobre o autor
Chief curator da shairart.

Doris, 2015. Pastel seco sobre tela (145x145 cm)

Helia, 2012. Pastel seco sobre painel de madeira (150x150 cm)

Tecido, 2014. Pastel seco sobre madeira (120x120 cm)
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HISTÓRIAS DA RUA
por Liliana Trigueiros

amARTE
“AMAR-TE É AMARROTAR TODOS OS PAPÉIS DE 
GÉNERO. É A QUEBRA DO MASCULINO FEMININO 
INSTAURADO NEM SEI POR QUEM MAS QUE TODOS 
DEFENDEM E DEFENDEM. É O DESALINHO COM 
TUDO O QUE APRENDEMOS.”

A mar-te é uma palavra tantas vezes vazia 
de sentido, de eco ou direção. Amar-te 
é um risco contínuo, sentido proibido, 
minha constante infração”. Paulo IV,  in 
Senhor partem tão tristes, Tito Lívio. 

Numa camisa de forças que o género 
nos traz, afasto-me da possibilidade de 
amar. Inebriada pela constante rejeição, 
fico inerte despindo a minha identida-

de. Guerrilho na ambivalência entre a auto afirmação e um papel de género 
que não cabe em mim.

Amar-te é transgredir. 
Há escolhas, há a imposição de caminhos que não encontro as moradas, há 

roupas que não servem numa imagem desfragmentada, há amores reclusos, há 
profissões que quero e que não me aceitam. Há demasiadas portas fechadas.

Amar-te é dizer não.
Há pais que sonham com vestidos, laços e folhos. Outros, com filhos ainda 

meninos, com um casamento ou um neto que nunca serão cumpridos, há risos 
maldosos nos corredores.

Amar-te é ver-me.
Há a culpa pelas lágrimas, pela tristeza, pela raiva, pelas palavras em surdi-

na que encontro nos outros quando me conhecem. 
Amar-te é desiludir quem me ama.
Há o medo, há a solidão, há a farsa nos dias em que me escondo de mim. 

Há a constante dualidade nas conversas cortadas por aquilo que queria dizer e 
não posso. Há o desvio em tudo o que sou. 

Amar-te é gritar com o mundo.
Há a violência em que me permito viver. Há a desconstrução de mim. Há a 

ânsia sempre fracassada de uma aceitação. Há um corpo em que habito mas 
que não me pertence. Há a clausura no meu nome, no meu sexo, no género 
que me enfiaram desde o primeiro dia de mim.

Amar-te é amarrotar todos os papéis de género. É a quebra do masculino fe-
minino instaurado nem sei por quem mas que todos defendem e defendem. É 
o desalinho com tudo o que aprendemos. É a tolerância no que me é diferente. 
É esquecer todos os nomes – heterosexualidade, transexualidade, homosexua-
lidade, bisexualidade e todas as outras sexualidades que ainda esperam por 
uma palavra gigante que encerra no rótulo do que deveria ou não ser. Amar é 
a igualdade que encontramos naquilo que nos distingue. 

Nota: O mARTE – Mostra de artes visuais é um projeto da Escola Secundá-
ria Alcaides de Faria, nesta edição focado na temática – Igualdade e diversida-
de de género.  Irá decorrer entre os dias 22 e 28 de maio em Barcelos. Toda a 
programação em: https: www.facebook.com/mARTE.ESAF

Sobre o autor
Fujo de consultórios e de diagnósticos. Entro e conto histórias da Rua. Psicóloga.
liliana.trigueiros@gmail.com
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Maria João prepara-se no camarim antes de 
subir ao palco da Casa das Artes 
de V.N. Famalicão.
FOTOGRAFIA Nuno Sampaio
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NOS BASTIDORES 
do mundo do espetáculo

SÃO HORAS DE TRABALHO QUE QUEM SE SENTA NA PLATEIA DESCONHECE. SÃO 
AJUSTES E AFINAÇÕES QUE PASSAM AO LADO A QUEM ASSISTE, DURANTE 1H30, 

MAIS COISA MENOS COISA, A UM ESPETÁCULO. SÃO GARGALHAS NOS CAMARINS E 
GRITOS DE BOA SORTE ATRÁS DO PALCO QUE POUCA GENTE TEM OPORTUNIDADE 

DE OUVIR. DO TEATRO À MÚSICA, FOMOS CONHECER COMO SE VIVEM OS 
MOMENTOS DE PREPARAÇÃO DOS ESPETÁCULOS EM DUAS CASAS DE CULTURA 

RECONHECIDAS NO NOSSO MINHO: O TEATRO DIOGO BERNARDES, EM PONTE DE 
LIMA, E A CASA DAS ARTES, EM VILA NOVA DE FAMALICÃO.

POR Andreia Filipa Ferreira FOTOGRAFIA Nuno Sampaio

REPORTAGEM
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altam 15 minutos para as portas abrirem e o público ocupar o seu lugar. No 
palco, a porta lateral que o público não vê, está aberta, à espera de receber os 
artistas que espreitarão por entre os panos pretos a composição da sala. Atrás 
do pano de fundo, há um espaço onde descansam os adereços que irão ser 
rapidamente trocados nas passagens de cena; ou escondem-se alguns ape-
trechos técnicos que possam ser necessários. Faltam dez minutos. Os artistas 
pisam as laterais do palco, vindos dos camarins, ainda a arranjar vestidos, 
cabelos ou a controlar os nervos. Alguns técnicos da casa e técnicos que 
acompanham a comitiva dos artistas estão ali, para qualquer eventualidade. 
Os outros, posicionam-se na régie, já prontos a dar início ao festival de luzes 
e sons que se aproxima. Faltam cinco minutos e o burburinho do público já 
se ouve nos bastidores. “Estou bem assim?”, ouve-se uma voz questionar. 
“Falta alguém?”, pergunta outra voz. “Estamos prontos?”, alguém diz, quase 
como a incentivar que se salte para o palco. Faltam dois minutos. É hora do 
abraço de grupo e do grito de boa m…! A energia dos artistas parece criar 
uma magia única, que preenche os bastidores. E é agora. Mal pisam o palco, 
desta vez sem panos que os escondam, encaram a plateia que os recebe de 
mão cheia. Aplausos. E que comece o espetáculo!

NOS BASTIDORES DE UM TEATRO CENTENÁRIO

Chegámos a Ponte de Lima em dia de Tempestade num Copo D’Água. Não, não 
nos referimos a nenhum problema que assombre a programação, falámos da 
peça que traz Marina Mota e a sua equipa ao Teatro Diogo Bernardes. Há burbu-
rinho na bilheteira, há técnicos nos corredores e um palco despido. São 10h30 
e a equipa da casa aguarda a chegada dos técnicos da Marina Mota Produções, 
que irão dar vida à sala de espetáculos com 120 anos de História. O espetáculo 
apenas começa às 22h, mas o trabalho, esse, há muito que já está planeado. 

Na companhia de Ovídio de Sousa Vieira, o diretor artístico do Teatro Dio-
go Bernardes desde 2013, encaminhámo-nos para o 31. Mais uma vez, não, 
não nos referimos a nenhum problema que assombre aquele gabinete. Pura e 
simplesmente, o número da chave daquela sala que acolhe Sérgio Caridade, o 
responsável técnico, é o 31. Foi naquele gabinete, apetrechado com todo o tipo 
de equipamentos técnicos, que Sérgio foi estudando todos os aspetos que permi-
tiriam ao Teatro receber a peça daquela noite. “O Sérgio é a alma deste teatro”, 
afirma Ovídio. “Estou sempre a arranjar problemas com ele: eu escolho um es-
petáculo, vou ao pé dele e digo “isto vem cá” e, a partir daí, ele tem de se desen-
rascar”, diz, bem-humorado, o diretor artístico, acrescentando: “É o Sérgio que 
tecnicamente estuda as propostas que chegam para as fazer resultar dentro do 
nosso espaço. Analisa os riders técnicos enviados pelos artistas, avalia se estamos 
ou não preparados para responder ao rider e apresenta as possíveis alternativas 
necessárias. Estamos muito bem preparados tecnicamente, mas é normal não 
termos tudo”, explica. Naquela sala, Sérgio guarda os desenhos de sala, os de-
senhos de luz, a disposição dos elementos em palco… Tudo é minuciosamente 
planeado, em folhas de papel, antes de passar para a ação. O planeamento desta 
noite já está nas mãos de toda a equipa técnica que assiste Sérgio neste trabalho. 
São, no total, nove pessoas que, todos os dias, fazem a magia do Teatro Diogo 
Bernardes acontecer, incluindo Ovídio, que segue todos os passos da preparação 
à risca. “Não me meto no trabalho deles, obviamente, mas mantenho-me atento 
para que tudo resulte na perfeição”, refere Ovídio. 
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Pelos corredores e escadas que dão acesso aos vários pisos do Teatro Dio-
go Bernardes, vamos descendo até ao nível do palco. A equipa de Marina 
Mota ainda não chegou, mas os técnicos da casa já vão colocando mãos à 
obra. A rotunda (conjunto de panos pretos que estão no palco) está montada 
à italiana, com as suas pernas posicionadas impedindo que o público possa 
ver aquilo que se passa nas laterais do palco; a vara de iluminação está à 
vista; os projetores a postos, a guardar pela afinação que apenas será feita 
quando a equipa externa chegar; e o pano de fundo ainda está levantado, 
para permitir que o elevador de monta-cargas esteja operacional para car-
regar os cenários que chegarão em breve, provenientes do subpalco. Entre 
conversas bem-dispostas, a equipa aguarda serena. 

Enquanto aguardamos com eles, Ovídio apresenta-nos o Teatro Diogo 
Bernardes de fio a pavio. Com um cuidado especial a toda a arrumação, 
para não existir dificuldades nas movimentações ou até na procura de certos 
componentes técnicos, este teatro que vive inteiramente do financiamento 
municipal é pequeno (tem apenas 281 lugares e um camarote de honra), 
mas histórico. Nas suas entranhas, ainda são visíveis os modos manuais do 
passado. E quando dizemos que são visíveis, é porque os vimos com os nos-
sos próprios olhos: subindo por escadas íngremes de madeira, o palco ia 
ficando cada vez mais lá no fundo. Começamos a avistar a “teia”, o apelido 
de toda a panóplia de cabos, cordas, panos que compõe o cimo do palco, a 
parte que o público nunca vê. Estamos a 16 metros de altura, avistamos as 
oito varas monitorizadas que suportam a componente de luz do Teatro e as 
restantes varas que ainda funcionam à mão. Conhecemos as malaguetas, que 
são as peças de madeira que suportam as cordas com nós de marinheiro que 
sustentam as bambolinas, as pernas e panos. Ainda conseguimos vislumbrar 
o sistema de roldanas do século XX, o rolo de movimento do pano de boca 
original… Há tantos segredos para contar! “Um teatro tem de ser um animal 
vivo, para dentro e para fora. Aquele projetor que acendeu uma luzinha de 
cor vermelha ontem, já não será o mesmo que acenderá uma luzinha amare-
la hoje”, exemplifica Ovídio. 

A TÃO AGUARDADA CHEGADA

Enquanto descobrimos os segredos do Teatro Diogo Bernardes, do topo da 
sua “teia”, a equipa da Marina Mota Produções chega. É quase meio-dia e 
toda a equipa (as três pessoas da Marina Mota Produções juntamente com 
os técnicos do Teatro) se apressa a descarregar a carrinha: são cenários em 
acrílico, mesas e cadeiras, toalhas e talheres, o bolo da noiva… esquece-
mo-nos de dizer que esta peça era uma história num copo de água de um 
casamento?! Colocando todos os materiais no elevador de monta-cargas, ra-

pidamente todos os adereços es-
tão no palco. Já tinha sido com a 
ajuda deste monta-cargas que as 
flight cases onde o Teatro guarda 
todos os componentes técnicos, 
desde projetores a microfones, 
teriam viajado do subpalco para 
o palco. No entanto, a hora de 
almoço aproxima-se e, como diz 
o ditado, quem não é para comer, 
não é para trabalhar! O palco 
fica deserto, apenas com os tais 
adereços a repousarem após uma 
viagem de cerca de 400 km. 

Com as forças restabelecidas, 
é hora de pôr mãos à obra. Os 
cenários erguem-se, as mesas e 

cadeiras ocupam os seus lugares e os testes de luz começam. O palco fica às 
escuras e, com a ajuda de uma escada de afinação, cada projetor é afinado, 
um a um. É um trabalho minucioso, mas necessário para que tudo fique de 
acordo com as diretrizes do espetáculo. 

São quase 16h e eis que chega a mulher mais aguardada: Marina Mota. 
Acompanhada por toda a equipa de atores que fazem parte do elenco desta 
Tempestade num Copo D’Água, desde Érica Mota a Carlos Cunha, Marina 
sobe ao palco com toda a energia, verificando ao pormenor se tudo está no 
seu devido lugar. Do palco para o meio da sala, espreitando entre as cadei-
ras, Marina vai dando indicações sobre o posicionamento dos adereços em 
palco, enquanto que a restante equipa vai cumprindo as suas sugestões. “A 
toalha não está no sítio”, diz Marina, enquanto prontamente a endireita. 
“Faltam dois garfos nesta mesa”, aponta Érica, descalçando os seus saltos 
altos. “Há espaço para nos movimentarmos aqui?”, questiona Carlos Cunha, 
cantarolando e contagiando toda a equipa com a sua boa disposição. “Já 
estreámos este espetáculo em janeiro, portanto, os meus colegas técnicos já 
sabem perfeitamente o que têm de fazer, mesmo quando o palco é mais pe-
queno, como é o caso do Teatro Diogo Bernardes. Normalmente, quando eu 
chego, apenas tenho atenção a alguns pormenores de acerto, porque confio 
neles”, explica Marina Mota, a mulher dos sete ofícios nesta produção. “A 
produção é minha, a encenação é minha, a direção de atores é minha, mas 
como confio muito na equipa, pelo tempo que ensaiámos e pelo rigor e dis-
ciplina que temos, fico tranquila”, afirma. 

No meio de toda a confusão, Érica e Rui de Sá, outro dos atores, começam 
a debitar as suas falas, como se de um ensaio rápido se tratasse. “Quem gosta 
realmente disto, fica sempre um bocado nervoso”, afirma Érica, justificando 
esta sua necessidade de ‘passar’ texto várias vezes antes do espetáculo. Nis-
to, a voz de Marina Mota vai invadindo a sala do Teatro Diogo Bernardes. É 
hora de fazer o sound check, certificando que cada microfone se comportará 
na hora de subir ao palco. Mais alto, mais baixo, inicia-se uma dança entre 
som e luz, com Marina Mota no centro da ação. 
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NO CAMARIM COM MARINA MOTA 

Com tudo pronto em palco, Marina Mota desloca-se aos camarins, depois de 
uma viagem entre Lisboa e Ponte de Lima. O Teatro Diogo Bernardes está 
equipado com dois camarins amplos e coletivos e três camarins individuais, 
mais pequenos e antigos, raramente utilizados hoje em dia. Marina ocupará 
um dos camarins coletivos, com a sua filha Érica. Os restantes atores da peça, 
Carlos Cunha, Rui de Sá e Nuno Pires, ficam no camarim no piso inferior, 
um camarim exatamente igual. Há café, frutas e algumas bolachas à entra-
da.  Equipado com espelhos nas paredes, sofás e casas de banho, o camarim 
que recebe Marina Mota está desnudo, mas rapidamente a atriz começa a 
colocar os seus pertences no devido lugar. São cremes de rosto, pincéis de 
maquilhagem, roupas… “Podia estar a fazer isto mais logo, mas é um hábito 
meu. Quando chego, só saio do teatro para comer qualquer coisa (porque 
eu não janto antes do espetáculo) quando estiver tudo no sítio. Quando eu 
testar onde entro e onde saio, quando der três voltas ao palco para memo-
rizar como vou do camarim ao palco... Não consigo relaxar completamente 
enquanto não sentir que está tudo pronto”, diz-nos Marina. São 17h30 e 
Marina sabe perfeitamente que se algo correr mal, ainda terá tempo para 
resolver. “Não é muito vulgar alguma coisa correr mal connosco. Estou a pu-
xar a brasa à minha sardinha, mas já produzo espetáculos há muitos anos e 
deve haver pouca gente que chegue com tanta antecedência aos espaços. Nós 
temos a informação necessária antes do espetáculo acontecer, assim como a 
casa tem a informação daquilo que nós precisamos, em termos de luz e som. 
Por isso, não há margem para que algo corra mal. Acho que nunca tive um 
espetáculo que corresse mal”, conta. “Eu sou muito exigente. Vejo ao centí-
metro se uma mesa está à mesma distância da outra, se as flores estão bem 
colocadas, se há alguma descolada há que colar antes do espetáculo… Para 
mim, cada um dos espetáculos é como se fosse a estreia. Tudo tem de estar 
perfeito!”, acrescenta.

Com tudo organizado, Marina aproveita para sair do Teatro em busca de 
um local para um almoço tardio. Mas a agenda está bem estudada: “Depois 
de estar tudo no sítio, relaxamos um bocadinho, às 19h os atores vão jantar 
e por volta das 20h voltamos para o Teatro. Uma hora e meia antes do es-
petáculo começar, temos de estar todos no Teatro”, esclarece. “Eu sou paz e 

amor sempre, mas se estiver a falar de trabalho eu sou tão rigorosa como um 
patrão completamente desconhecido. Por exemplo, nesta peça, trabalho com 
uma filha, um ex-marido, uma filha não biológica, etc., mas eu não misturo 
as relações quando estou a trabalhar. Eles são família sim, mas porque são 
profissionais competentes”, assegura Marina. 

“FALTAM 15 MINUTOS!”

Depois de jantarem num local próximo, a companhia de atores reúne-se 
novamente no Teatro. Há que arranjar o cabelo, aprimorar a maquilhagem, 
vestir os fatos de gala, não fosse esta peça um casamento, e colocar os 
microfones. Depois, Marina repousa no sofá do seu camarim, conversando 
com Ovídio na companhia da filha Érica. Já está tudo a postos, só falta ves-
tir a indumentária. Mas ainda há tempo. Sem nenhum ritual de preparação 
especial, Marina vai explicando um pouco da sua experiência neste mundo 
do espetáculo. “Quando me estreei no teatro, ganhei todas as superstições 
possíveis. Não se podia assobiar, não se podia dizer ‘cobra’, não se podia di-
zer ‘azar’. Credo, não se podia dizer nada! Ganhei essas superstições todas, 
mas fui perdendo-as com o tempo. É um disparate. Há colegas do teatro 
chamado sério – o teatro de revista, a comédia, também é sério, mas ainda 
não é valorizado, porém, tudo a seu tempo – que gostam de se concentrar, 
com momentos zen. Eu nesta peça faço três personagens diferentes e tenho 
cerca de um minuto para me despir, literalmente, de uma personagem e 
encarnar noutra. Portanto, não tenho tempo para ficar zen e pensar ‘agora 
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vou ser esta ou aquela’. Tem de ser tudo mecanizado. Por isso é que o tea-
tro de revista é uma brilhante escola. Dá-nos uma capacidade imensa de 
rapidez, de energia, de raciocínio”, explica Marina.

A hora de subir ao palco aproxima-se e alguém grita “Faltam 15 minu-
tos!”. Marina vai subindo as escadas que a levam ao palco, seguindo-se 
toda a restante equipa de atores. Aguardam nas laterais do palco, escon-
didos pelo pano, enquanto a sala enche. Marina está calma, como se tudo 
estivesse sob controlo. “Não é uma questão de não sentir nervos absolu-
tamente nenhuns, sinto é uma energia muito boa quando entro em pal-
co… e quero entrar! Os nervos em excesso retira-nos o discernimento ou 
a capacidade de improviso e eu, nesta altura do campeonato, já não fico 
nervosa”, conta-nos a atriz. Já Érica… “Tenho a paranoia do texto. Fico 
muito nervosa enquanto estou à espera da minha vez de entrar. Mas tenho 
um ritual: rezo com a minha mãe antes de entrar, dou um beijinho à Nossa 
Senhora, outro beijinho à fotografia do meu avô que Deus tenha e depois… 
seja o que Deus quiser! Ah, e benzo-me 500 vezes de cada vez que tenho de 
pisar o palco”, descreve Érica Mota.

Preparados para conhecer a plateia, falta apenas dar as mãos, num cordão 
de energia, e gritarem todos juntos, 
pronunciando uma expressão de boa 
sorte só deles. Marina beija todos os 
atores e encosta-se a um canto, reali-
zando o ritual de Érica. Feito. É hora 
de dizer: ‘Bora lá, Marina! 

Quase duas horas depois, os 
aplausos despedem a plateia e o pal-
co fica novamente vazio de atores. 
O espetáculo terminou há menos de 
dez minutos e, nos camarins, Marina 
já está com uma roupa confortável, 
cabelo desengonçado e de desma-
quilhante em punho. Em palco, a 
equipa já desmonta os painéis de 
acrílico que compunham o cenário, 
recolhem os adereços e preparam-se 
para carregar novamente a carrinha. 
Ainda há muito que fazer para dei-
xar o Teatro Diogo Bernardes como 
o encontraram. Mas aqui não há di-
vas e toda a gente ajuda. Até Ovídio 
e Sérgio, que, como sempre, não 
abandonam o Teatro até que tudo 
esteja pronto para o dia seguinte. “É 
tudo tão efémero…”, declara Ovídio. 

DO ALTO MINHO A VILA NOVA 
DE FAMALICÃO 

Esta noite, há espetáculo no Grande Auditório da Casa das Artes de Vila Nova 
de Famalicão. Os Budda Power Blues sobem ao palco com Maria João, uma 
junção entre Blues e Jazz capaz de eletrizar a plateia. Mas antes que a plateia 
ocupe os seus lugares, vamos conhecer esta Casa por dentro e, para isso, nada 
melhor do que sermos escoltados pelo homem que sabe do que fala: Álvaro 
Santos, diretor e diretor artístico da Casa das Artes. “Somos uma casa va-
riada. Costumo dizer, quase como slogan, que a Casa das Artes é um espaço 
de criação, fruição e apresentação, porque é mesmo isso que se passa aqui”, 
descreve Álvaro, referindo-se ao importante papel na criação de novas produ-
ções, como foi o caso dos Cânticos de Barbearia. Tentando fazer deste teatro 
municipal uma casa de referência, Álvaro assume que planeia a programação 
mensal de forma a “sensibilizar e seduzir as pessoas para determinadas expe-
riências, sensibilidades, emoções e interesses”. “Somos um teatro municipal, 
temos de estar atualizados em relação àquilo que se passa no território e a 
nível nacional. Temos de estar atentos às linguagens, aos novos artistas, aos 

artistas consagrados, a todas as pessoas que tenham projetos diferentes. Tem 
de existir aqui um casamento perfeito, entre o mainstream normal e a cultura 
erudita, sem nunca esquecermos que somos um espaço público”, explica o 
diretor. Revelando-se um homem de pulso firme, Álvaro vai-nos mostrando os 
cantos à Casa, enquanto nos conta algumas das peripécias que já viu acontecer 
dentro daquelas paredes. “A primeira vez que o John Cale veio a Portugal foi 
para um espetáculo na Casa das Artes. Pessoas vieram do estrangeiro para ver 
o espetáculo, bilhetes caros já que o espetáculo não era barato… Tudo perfeito, 
uma grande festa, mas o John tinha acabado de se divorciar e estava com um 
humor terrível. Entrou em palco, não disse 'goodnight' sequer e começou a to-
car. Estava tudo muito eufórico quando, após um minuto ou dois, no primeiro 
tema logo, se começa a ouvir um ruído no PA. Ele sempre a tocar. Mais uns mi-
nutos e o ruído aumenta. O meu coração deu um salto! O John calmamente foi 
tentar perceber o que se passava, eu dei a volta à sala e fui ver o que se passava 
também. O nosso técnico estava calmíssimo e eu só pensava “Vamos ter de 
cancelar o espetáculo!”. Há quem diga que os problemas técnicos acontecem, 
mas para nós o mundo desaba. Era a mesma coisa que a Casa ter desabado! 
Basicamente, o que tinha acontecido foi algo absolutamente inédito: acabou a 

pilha do pickup da guitarra acústica. Uma coisa raríssima de acontecer. O John, 
sempre muito calmo, testou e voltou tudo ao normal. Eu bebi três águas de 
seguida!”, recorda, sempre bem-disposto, Álvaro.

À medida que as histórias de bastidores da Casa das Artes se vão desenro-
lando, vamos espreitando as movimentações no Grande Auditório. Os Budda 
Power Blues estariam prestes a chegar e, com eles, trariam os instrumentos 
para começarem o sound check para o concerto da noite. Mas ainda tínhamos 
de aguardar um pouco. Sem nenhum problema, aproveitámos para pergun-
tar ao Álvaro como era lidar com artistas e com egos, por vezes, bastante 
complicados. “Já tivemos de lidar com exigências estranhas. Já nos pediram 
cerveja da região não sei quê da Austrália, revistas de determinadas referên-
cias, o John Cale pediu-nos água Perrier, vinda da França... Mas recordo-me, 
por exemplo, quando o Rufus Wainwright esteve cá. Deve ter sido o caso pior. 
Gengibre natural, flores orquídeas, pastilhas elásticas não sei quê, um certo 
número de garrafas no frigorífico, um piano digital de uma marca que não 
existia em Portugal, tinha de ser tudo alcatifado, tinha de ter duas ou três 
peúgas numa determinada forma de estar, um maço de cigarros… Mas a ex-
periência vai-nos ensinando que, muitas vezes, os artistas estão a testar-nos. 
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Por exemplo, no caso da exigência da cerveja da Austrália, nós dissemos que 
não tínhamos possibilidade de arranjar e sugerimos uma marca portuguesa. 
E ficou tudo bem! Curiosamente, nos últimos anos, já não acontece tanto 
isso... Justifica-se sempre termos ao dispor frutas ou sandes porque, efetiva-
mente, as pessoas acabam por estar aqui um dia inteiro, mas já não existem 
aquelas loucuras do passado”, explica o diretor da Casa das Artes.

Deslocamo-nos novamente ao Grande Auditório. Entre cigarros, os técni-
cos aguardam pela chegada da banda na porta traseira do palco, que dá aces-
so ao exterior. As luzes já estão colocadas, a disposição dos microfones em 
palco já está estruturada… e eis que chegam os irmãos Budda e Nico Guedes 
(acompanhados ainda por Carl Minnemann), com as guitarras e a bateria. É 
necessário montar a bateria, ligar os cabos das guitarras e começar a testar 
todos os equipamentos, da luz ao som. São 16h15 quando os primeiros “1, 
2, 3, Check!” começam a ecoar no Auditório vazio. Budda, na sua guitarra, 
vai tocando os primeiros acordes, enquanto que Nico aguarda a sua vez de 
estrear a bateria na Casa. Depois deste teste individual, os instrumentos con-
jugam-se, dando ritmo aos Blues da banda. Mas ainda falta uma voz. Maria 
João ainda não chegou.

“EU SOU A ÚLTIMA A SAIR. SOU A VASSOURA!”

Enquanto o comportamento dos graves, dos médios e dos agudos das vozes 
de Budda, Nico e Carl nos microfones vão sendo minuciosamente testados, 
há uma pessoa que se mantém atenta e prestável, mas sem ouvirmos a sua 
voz. É a pessoa que responde a todas as perguntas, desde “onde é o cama-
rim?” a “onde está a cerveja?”. Chama-se Marta Couto e é a produtora da 
Casa das Artes. “Somos três pessoas na área de produção porque vamos al-
ternando, uma vez que a programação da Casa das Artes é muito intensiva. O 
que é que eu faço? Acompanho tudo, faço toda a preparação do espetáculo, 
desde responder a todas as exigências a tratar de todos os assuntos referentes 
a hotel, catering, etc. Tudo tem de estar preparado para quando os artistas 
chegarem, tentando ao máximo que não falhe nada. Quando chega o dia 
do espetáculo, estou cá para recebê-los e fazer com que se sintam em casa. 

Mas eu estou aqui e não estou. Tento ser um bocadinho invisível. Os artistas 
sabem onde nos encontrar, mas nós nunca os procuramos”, esclarece Marta, 
uma das 16 pessoas que trabalham permanentemente na Casa das Artes. 
Coordenando os timings para tudo, desde a hora em que os artistas têm de ir 
jantar até ao momento em que as portas do Grande Auditório abrem ao pú-
blico, Marta é uma das primeiras pessoas a chegar e uma das últimas a sair: 
“Mantenho-me aqui até ao final do espetáculo. Eu sou a última a sair. Sou a 
vassoura!", explica Marta, sempre sorridente. 

É HORA DO ESPETÁCULO!

Maria João chegou por volta das 18h30. Rapidamente, todos os técnicos se 
focaram na sua voz, fazendo todos os testes e ajustando o som às necessi-
dades da cantora. Mas a hora de jantar aproxima-se e é preciso cumprir os 
timings de Marta. No entanto, Maria João não acompanha os meninos ao 
restaurante. Dirige-se ao camarim com o objetivo de começar a arranjar-se. 
“Eu não janto porque depois sinto-me cheia e preciso de ter espaço no dia-
fragma para cantar. Antes dos espetáculos fico caladinha, porque acho que 
uma pessoa precisa de criar silêncio dentro de si para dar lugar à música. Se 
tudo for conversa, comida, a música não tem espaço para entrar. Por isso, 
antes do espetáculo, arranjo-me calmamente, passo a roupa a ferro, preparo 
o meu instrumento para depois… paaa! O meu momento de explosão em 
palco”, descreve a cantora. 

O ambiente nos camarins com os Budda Power Blues e Maria João é des-
contraído e sem rituais. “Há o ritual de não haver ritual”, diz-nos Budda, 
enquanto passeia de camarim para camarim, preparando-se para subir ao 
palco. “Cada concerto é um concerto e boa disposição há sempre. Dizemos 
umas asneiras e tal… Mas o concerto é encarado como um pretexto para 
estarmos juntos”, afirma Budda. 

Juntos, encaminham-se para a lateral do palco, onde uma pequena sala 
de espera equipada com uma televisão mostra as movimentações do público 
no Auditório. Escusado será dizer que foram encaminhados por Marta Cou-
to, que aguarda a entrada dos artistas em palco para poder respirar mais 
levemente. Reunidos, o abraço de grupo prepara-os para conhecer a plateia. 
“Seja o que Deus quiser…”, ouve-se balbuciar. E que os aplausos os recebam! 
Quanto a nós, ficamos à espreita através da escuridão que pinta os bastidores 
do palco. Haverá mais algum segredo para revelar? 





34 SABER

Ent’Artes
VAMOS DANÇAR?

REPORTAGEM

São 20h30 e o ensaio é na sala de Real (Braga). A sala está 
húmida e o ambiente abafado, fruto do trabalho intenso que 
se realiza, mas ao fundo está João Pedro Freitas, de 11 anos, 
a ensaiar um solo, ofegante, com a orientação de Patrícia Fio-
rucci, a mais recente professora da escola, vinda da Venezuela. 

O grupo está à espera que João acabe para começar o ensaio. A professora 
chama a atenção de João para alguns pormenores de mãos e a expressão do 
rosto, mas depressa tudo fica corrigido.

O ensaio incide numa peça sobre a segunda guerra mundial. Foi a peça que 
o grupo levou para Paris e que voltou a apresentar na final do Youth America 
Grand Prix (YAGP), em Nova Iorque.  A professora Diana criou a coreografia, 
que foi sofrendo várias alterações da professora Patrícia com o objetivo de 
elevar o nível de dificuldade para essa final que levou os alunos da Ent’Artes à 
cidade norte-americana.

Todos os enganos são imediatamente corrigidos e as repetições nunca são 
demasiadas. É preciso aperfeiçoar todos os pormenores, todas as expressões 
corporais e transmitir o sentimento e emoção que a peça exige.

O ambiente entre o grupo de 14 alunos é sempre de entreajuda. Com as 
novas alterações, cada vez mais exigentes, e os pequenos pormenores da profes-
sora, todos estão atentos para se poderem ajudar uns aos outros e explicar o que 
alguns possam não ter percebido. Perante o nível de dificuldade elevado, o que 
não falta são sorrisos de alegria e divertimento ao longo de todo o processo. No 
ensaio há tempo para tudo. Podem rir e brincar com a professora, mas também 
sabem quando fazer cara séria, arregaçar as mangas e “pôr as mãos na massa”.

Entretanto Margarida Carvalho cai. Todos ficam assustados. Quando levan-
ta a cabeça, Margarida ri e diz “ai o meu cóccix”. Todos riem. A professora 
brinca um pouco com a aluna, verifica que não há nenhuma lesão e o ensaio 
continua normalmente.

Depois de ouvirem algumas notas da professora Patrícia, os alunos aplau-
dem o trabalho realizado e o ensaio acaba. 

PROFESSORA DE DANÇA HÁ CERCA DE 18 
ANOS, DIANA SÁ CARNEIRO E O MARIDO, PEDRO 
ANDRADE, COMEÇARAM O PROJETO DA ESCOLA 
DE DANÇA ENT’ARTES HÁ CERCA DE SEIS 
ANOS. DESDE ENTÃO, TUDO CRESCEU. PEDRO 
É PIANISTA E O ATUAL DIRETOR DA ESCOLA, 
DIANA É PROFESSORA E TODA A GESTÃO 
NECESSÁRIA É FEITA PELOS DOIS.

POR Adriana Castro  FOTOGRAFIA Nuno Sampaio
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AS COMPETIÇÕES

“Há várias. Vamos vendo sempre o que é melhor para eles e a decisão parte 
sempre dos professores. Eles até podem querer ou não. Por vezes, podem 
não estar preparados ou até não ter idade suficiente, portanto é preciso 
sempre a orientação dos professores”, conta Pedro. Os pais são também 
uma parte muito importante. Para além do aluno ter as capacidades físicas 
e psicológicas ideais, os pais têm de estar disponíveis para tudo. “Temos 
uma relação muito próxima. Contacto com a maior parte dos pais todos os 
dias”, revela Diana. 

A maior parte dos concursos têm sempre a presença dos diretores das 
grandes escolas, que os observam, que lhes dão aulas e até mesmo bolsas 
de estudo. Em novembro, por exemplo, a Ent’Artes foi a Paris, para a se-
mifinal europeia do Youth America Grand Prix (YAGP). O YAGP é uma das 
maiores e mais prestigiadas competições de dança do mundo. Cumpre uma 
missão de educação da dança através da atribuição de bolsas de estudos e 
oportunidades profissionais. Em abril, desde dia 5 até dia 17, o grupo de 
14 alunos esteve em Nova Iorque, na final da competição. Lá, disputaram 
com todos aqueles que foram apurados nas diversas semifinais que foram 
decorrendo por todo o mundo. A boa notícia? João Pedro Freitas conquis-
tou o terceiro lugar como solista na classe de Pré-Competitiva! O único 
português a subir ao pódio do YAGP.

A ESSÊNCIA DA ENT’ARTES

A Ent’Artes – Escola de Dança foi estabelecendo parcerias ao longo do tem-
po, primeiro com o Colégio de Nossa Senhora das Graças, depois com a 
Academia de Dança Apolo (apenas para os seus alunos), com a Casa do 
Povo de Ribeira do Neiva e também com o Externato Leonardo da Vinci 
(apenas para os alunos da instituição). Hoje, para além destes locais, a es-
cola de dança tem ainda salas de ensaio no centro da cidade de Braga, ou-
tra em Real e mais uma em Chaves. São, no total cerca de 300 alunos entre 
os três e os 25 anos e doze professores. É lecionada a Escola Inglesa através 



Sempre tive curiosidade em saber o que se passava nos bastidores. 
Não exclusivamente no sentido artístico do termo, mas na sua 

generalidade. Durante o mês de Março,  estive presente no END – 
Encontros de Nova Dramaturgia – em Coimbra, e fiquei maravilhada em 
perceber como é que um evento destes pode funcionar como bastidor 
de uma carreira ou a possibilidade da sua construção. 

Passo a explicar.
Para o evento são convidados alunos, professores e artistas que 

integram aquilo que o seu director artístico, Mickäel de Oliveira, 
apelida de Escola do Espectador Emancipado (termo do J. Ranciére). 
Durante três dias, vemos espectáculos, assistimos a debates, ouvimos 
artistas a falar do seu processo de construção artístico, seja através da 
escrita ou da encenação, promovendo a ideia de um espaço comum, 
completamente desprovido de hierarquias. E é neste ambiente que os 
alunos se aproximam uns dos outros,  se aproximam dos artistas e têm 
a oportunidade de observar o objecto artístico, nalguns casos, quando 
ainda está a ser moldado. 

É curioso constatar como se  absorvem ideias e se recolhem contactos. 
Como este tipo de bastidores pode dar origem ao momento onde tudo 
começa: uma ideia, um contacto, uma vontade e uma concretização. 
Mas, é igualmente importante que acolhamos as mensagens e que 
as passemos para a rua, integrando-as no nosso quotidiano. “Quando 
encontramos quarenta actores desempregados, que estão dispostos a 
trabalhar, mesmo sem receber bilheteira, estamos a passar uma grande 
mensagem política”, partilhou Ricardo Neves-Neves, dramaturgo, actor e 
encenador e um dos convidados do evento. 

Sinto sempre que deste tipo de eventos, saímos pessoas mais 
criativas, mais conhecedoras e mais empenhadas em ultrapassar as 
imensas fragilidades do mundo artístico. É também a partir daqui que nos 
tornamos numa espécie de porta vozes do mundo dos bastidores, onde se 
trocam contactos, ideias e possibilidades de trabalhos em conjunto. 

Os bastidores são muitas vezes associados aos lugares onde 
se esconde aquilo que não se quer que o público veja, ou tenha 
conhecimento de. No entanto, considero fundamental que, seja no 
mundo artístico ou noutro qualquer, em vez de espreitarmos ou de 
negarmos quase a sua existência, façamos uma visita demorada e 
descubramos toda a potencialidade que eles nos têm para oferecer. 

.OS BASTIDORES.
A Civilização do Espectáculo

POR Cátia Faísco
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da Royal Academy of Dance (RAD), Método Vaganova e Método Cubano. 
Da equipa de trabalho, fazem parte professores de ballet, dança contempo-
rânea, condicionamento físico, Jazz, pilates, repertório e pas de deux.

Apesar de não existir um único edifício físico, agregando todos os es-
paços e salas, Diana diz que não se pode esperar pelas “condições ideais”. 
“Talvez pudéssemos ter uma grande escola, com uma vista maravilhosa 
para os jardins. Mas se ficar à espera não faço nada. Acima de tudo, o que 
me deixa mais feliz, e é para mim mais importante, é não deixar passar o 
potencial de alguns alunos”, conta com orgulho. Ainda assim, Pedro con-
fessa que precisavam de salas com melhores condições, mas que ainda não 
surgiu oportunidade. 

No entanto, de uma forma ou de outra, o casal consegue dar todas as 
condições necessárias para os alunos evoluírem. “Nós, em Real, precisáva-
mos de uma segunda sala, ao lado da nossa, para fazer uma aula de con-
dicionamento físico. E a Junta de Freguesia de Real, à qual estamos muito 
gratos, disponibilizou-nos essa sala”, realça Pedro.
Quando Diana vê alunos com determinado potencial, tenta que o trabalho 
desenvolvido seja mais direcionado. Para isso, fala com os pais e tenta alar-
gar as horas que o aluno passa na escola para poder ter mais disciplinas e 
desta forma poder vir a frequentar workshops, masterclasses e concursos. 
“O objetivo é que a formação de cada aluno seja sempre a mais completa e 
adequada possível”, refere.
Para além dos vários sucessos em competições a nível mundial, há outro 
pormenor que diferencia a Ent’Artes das outras escolas de dança. Aqui, não 
existe a possibilidade de um aluno ter apenas aulas de Jazz ou de dança 
contemporânea. O ballet clássico é considerado a base de tudo, portanto, 
em primeiro lugar, é obrigatório saber dominá-lo. “A partir daí, eles conse-
guem fazer seja o que for”, conta a professora.  
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É no coração de Braga, na extremidade da Avenida da Liberdade, que 
encontramos um dos sítios mais multidisciplinares a nível de servi-
ços de saúde e estética da cidade: a Total Slim. Num ambiente agra-
dável e acolhedor, o espaço encontra-se em funcionamento desde 
2014 e garante serviços diversos e especializados. 

Com uma equipa profissional composta por oito pessoas responsáveis pelo bom 
funcionamento de vários gabinetes de consultas, desde a Medicina Dentária à Psi-
cologia ou Nutrição, passando pelos módulos de Life ou Executive Coaching, e de 
várias salas de tratamentos estéticos (Depilações a Laser, Pressoterapia, Cavitação, 
Limpeza Geral de Pele, Mesoterapia, entre outros), a Total Slim é gerida por Ana 
Cunha, uma empresária que acreditou na viabilidade de um espaço capaz de aco-
lher clientes com diferentes anseios. “Gosto muito da área da saúde, é algo que 
sempre me cativou. Mas, na realidade, esta ideia surgiu-me porque achei que, de 
facto, não existia um espaço que englobasse este tipo de valência no mesmo local. 
E hoje em dia as pessoas andam sempre apressadas de um lado para o outro. 
Pensei que proporcionar um sítio com vários serviços distintos poderia beneficiar o 
cliente. A verdade é que tem resultado e temos tido um feedback muito positivo”, 
explica Ana Cunha. 

Para além de gabinetes equipados com as tecnologias necessárias para o melhor 
acompanhamento do cliente, a Total Slim tem ao dispor uma sala de apoio ao es-
tudo, pensada para os mais jovens. “É uma sala multifunções, onde damos apoio 
ao estudo, explicações, workshops, formações de moda e até concertos mensais de 
taças tibetanas”, afirma Ana Cunha. No entanto, as preocupações da Total Slim 
tentam ir ao encontro de todas as faixas etárias: “Neste momento, vamos dedicar-
-nos mais às crianças, com apoio escolar permanente, programas de prevenção da 
obesidade infantil ou ateliers de pintura, dança ou moda. Através de uma men-
salidade, as crianças poderão usufruir de um pacote que inclui várias atividades 
e até tratamentos. Posteriormente, iremos alargar os programas para adultos e 
séniores”, menciona a gestora. 

Com um leque variado de clientes, incluindo bastante interesse masculino, a 
Total Slim tem conquistado os bracarenses com as suas opções de massagens, 
realizadas numa sala de spa confortável e tranquila. Massagens de relaxamento, 
massagens localizadas, aromaterapia, esfoliações corporais, etc. são alguns dos 
tratamentos que a Total Slim disponibiliza para revitalizar o corpo e a mente. 

Para terminar, o espaço inclui ainda um ginásio, preparado para receber aulas 
dadas por professores especializados em Pilates, Ioga, Treino Funcional ou até 
Defesa Pessoal. 

Com um horário de funcionamento das 8h30 às 20h, com a exceção do sábado, 
cujo fecho dá-se às 19h, a Total Slim é um espaço que promete mimar o corpo e a 
alma dos bracarenses.

RUA NEGÓCIOS

Total Slim
Mimar corpo e mente 
FOTOGRAFIA Nuno Sampaio
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40 OPINIÃO40

Há em Braga um enorme teatro romano 
com capacidade para mais de 4000 espe-
tadores, quatro vezes mais que o Theatro 
Circo. Fica na Cividade e em todo o No-
roeste da Península Ibérica não há mais 
nenhum igual. Só em Lisboa ou Mérida. 
Ninguém o pode, ainda, ver. Não está 
apresentável para entrar em cena. É muito 
grande. Falta dinheiro, ou sal. E há trinta 

anos que está encoberta esta descoberta. 
No tempo em que era usado este edifício, há dois mil anos, os dramas vi-

vidos e depois aí representados eram os mesmos dos dias de hoje. Comédias 
e tragédias comuns de vidas corriqueiras que faziam lembrar a quem os via 
que a vida é mesmo assim. Textos de Plauto ou Terêncio, inspirados, quase 
colados, de textos Gregos - que estes romanos não inventaram quase nada - 
prendiam a atenção da audiência bracarense ávida por saber de que família 
era afinal a personagem principal, até ali, sem pai nem mãe, ditos ao som de 
música saída de flautas e cítaras sobre belos cenários de madeira pintada. 

Na altura, o público era dividido de acordo com a classe social, diz-se. 
Está claro que as mulheres iam todas para a zona mais distante do palco, de 
pior visibilidade, independentemente da classe social. Os atores, porque não 
havia atrizes, porque não era permitido, usavam máscaras de cores diferen-
tes para distinguir homens de mulheres, cabeleiras diferentes para distinguir 
ricos de pobres e roupas diferentes para distinguir profissões. Havia ainda 
um outro tipo de ator que era o morto. Quando a peça determinava que uma 
dada personagem morreria, então, nos momentos finais da cena da morte, o 
ator era substituído por um condenado que morria ali mesmo, de verdade. 
Neste caso já podia ser uma mulher, uma condenada que viveria efemera-
mente como atriz. Algumas das máscaras foram encontradas na escavação 
arqueológica da Cividade. São reais, portanto, as máscaras. 

Estima-se que este anfiteatro tenha cerca de 80 metros de diâmetro. 
Seria tão magnífico como o belíssimo teatro romano de Orange, em Fran-
ça? Que pena em Braga terem sido usados partes do teatro para construir 
muros… Naquele tempo, parece que a culpa era dos suevos. Mas parecem 
ser lusitanas as manias locais como estas, as de arruinar teatros. Consta 
nos bastidores.  

HISTÓRIA & RELIGIÃO
por Cláudia Sil  

Primus inter pares 
“QUE PENA EM BRAGA TEREM SIDO USADOS PARTES DO TEATRO PARA 
CONSTRUIR MUROS… NAQUELE TEMPO, PARECE QUE A CULPA ERA 
DOS SUEVOS. MAS PARECEM SER LUSITANAS AS MANIAS LOCAIS COMO 
ESTAS, AS DE ARRUINAR TEATROS”

Cláudia Sil
Sefardita. Corolário: teófila, cientista, livre.

Exemplo de um teatro romano
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O meu nome é Sara Dias, tenho 23 anos e sou licenciada 
na Universidade do Minho (Braga), em Línguas e Cul-
turas Orientais. 

Neste momento, estou a viver em Xangai, na China. 
Foi-me atribuída uma bolsa de estudo em regime de 

Mestrado em mandarim e, por isso, era suposto ficar cá a viver durante um 
ano, mas as circunstâncias deram-me oportunidade de ficar aqui por tempo 
ilimitado. Quis estudar esta língua porque, para além de ser a língua mais 
falada do mundo, tem tido cada vez mais importância e procura no merca-
do de trabalho. Neste momento estou na China a trabalhar.

Já estou em Xangai desde setembro de 2015 e, claro, o choque foi enor-
me! A cidade é grande, mas não muito grande para as 26 milhões de pes-
soas que cá vivem. A China tem um enorme encanto, mas demasiada gente! 
Todos os dias, ao andar na rua, não se ouvem os passarinhos, mas sim os 
carros e as milhares de motos a bateria que aqui existem. As motos têm 
uma estrada própria para poderem circular, mas mesmo assim gostam de 
andar nos passeios para peões. Quando o sinal fica verde para atravessar-
mos a rua, não está apenas verde para nós, transeuntes, mas também para 
os carros. Costumo dizer que a China é uma anarquia no que toca à estrada. 

No que diz respeito à comida, todos os restaurantes apresentam sempre 
um cardápio enorme com imensa variedade à escolha, tudo em mandarim, 
claro. Se quisermos comer algo em condições, temos de pegar no dicionário 
para não corrermos o risco de comer sapos, como já me aconteceu. Mas, em 
relação a isso, tenho a dizer que até não estavam nada maus!

As pessoas aqui são muito amáveis e, muitas vezes, abordam-me para 
me pedir para tirar fotos com elas, como se eu fosse alguém famoso, só 
porque tenho uma cara ocidental.

Os prédios são enormes e penso sempre que estou numa Nova Iorque 
em versão chinesa. Apesar das peripécias, adoro a confusão e o meu obje-
tivo é construir a minha carreira como fotógrafa em Xangai. Apaixonei-me 
por esta cidade! 

MINHOTOS PELO MUNDO

UMA PORTUGUESA 
EM XANGAI

EM DISCURSO DIRETO, SARA DIAS ESCREVE-
NOS SOBRE A SUA EXPERIÊNCIA POR TERRAS 
ORIENTAIS. EM XANGAI DESDE 2015, A JOVEM 
DE GUIMARÃES É PROFESSORA DE INGLÊS E 

ASPIRANTE A FOTÓGRAFA.

POR Sara Dias
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Não conheço os bastidores da política e ain-
da menos os dos executivos municipais. 
Porém, se há coisa que tenho dificuldade 
em imaginar é uma reunião de políticos 
para discutir de forma livre, empenhada 
e bem-intencionada o futuro da cidade. 
E de forma aberta. Antes das eleições or-
ganizam-se sempre uns debates e fóruns 
para dar aquele ar de política moderna 

e atenta às preocupações dos cidadãos; depois de ganhas as eleições, a 
discussão pública vai de férias quatro anos. Com a chegada ao poder, as 
decisões públicas passam a surgir já tomadas, sem qualquer margem de 
negociação. E quem é que toma afinal as decisões? Embora não conheça 
os bastidores, creio que raramente serão tomadas por mais de meia dúzia 
de pessoas.

Ora, se há bastidores é porque há espetáculo. E creio que é isso que tem 
contribuído para afastar cada vez mais os cidadãos da política, desinteres-
sando-se da vida da cidade. A política parece hoje algo demasiado artifi-
cial e por demais encenado. Até o informal é encenado. Há muitos vídeos, 
fotografias e textos publicados, mas os discursos e intervenções não têm 
alma, nem convicção. De tal forma está a verdadeira intenção desligada da 
imagem que as palavras já não valem nada. E muito menos a palavra dada 
antes das eleições. Hoje é quase normal que um político possa criticar du-
ramente os seus opositores e, uma vez no poder, tomar medidas no mesmo 
sentido das que tanto censurou. 

Em Braga assistimos de forma infeliz - e inesperada para muita gente - a 
esta flagrante contradição. Políticos e cidadãos que durante anos acusa-
ram os executivos anteriores de más práticas urbanísticas, de despesismo, 
de excesso de festas, de falta de espaços verdes, etc. estão hoje a aprovar 
pavilhões comerciais em bairros históricos, a pagar há meses o aluguer de 
pré-fabricados para uma escola que não entra em obras, a bater o record do 
orçamento gasto em festas, ou a doar o único grande terreno público que 

havia para um parque, sem assegurarem qualquer alternativa.
Não sei o que se passa nos bastidores da política, mas não é certamente 

em prol do interesse público. Consigo imaginar facilmente um grupo de 
políticos preocupados com as consequências da instalação de um hiper-
mercado numa zona polémica. Porém, o afligimento não andará em torno 
de como se vai forçar o cumprimento das boas intenções urbanísticas plas-
madas no PDM, mas de como disfarçar o empreendimento de uma grande 
medida em benefício da cidade. O primeiro truque é o habitual: anunciar 
que vão ser criados não sei quantos postos de trabalho, desprezando sem-
pre a ponderação de quantos empregos tal iniciativa vai destruir.

Ora, as Câmara Municipais não são empresas. Os autarcas tomam de-
cisões em nome de todos nós e com o nosso dinheiro. São representantes 
não de uma parte, mas de toda a comunidade e visam, de acordo com a 
Constituição, a prossecução de interesses próprios das populações respeti-
vas. Não têm por finalidade a prossecução dos interesses de um grupo de 
pessoas, de um partido e muito menos dos interesses pessoais dos políticos. 
Os cidadãos devem participar na tomada das grandes decisões e a transpa-
rência do processo decisório deve ser a regra. Então por que razão ainda há 
bastidores na política? 

AVENIDA DA LIBERDADE
por Luís Tarroso Gomes e Rui Marado Moreira
O que acontece nos bastidores da política? 

Haverá política sem 
bastidores?
“HOJE É QUASE NORMAL QUE UM POLÍTICO POSSA 
CRITICAR DURAMENTE OS SEUS OPOSITORES E, UMA 
VEZ NO PODER, TOMAR MEDIDAS NO MESMO SENTIDO 
DAS QUE TANTO CENSUROU.” 

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.

O 
sonho de qualquer comentador da Re-
vista RUA no mês em que precisa de 
escrever sobre os bastidores da políti-
ca local, é algo como uma “peixeira-
da” épica, pública e sumarenta entre o 
vereador do CDS e o administrador da 
AGERE/chefe da central de compras 
da CM Braga. E não é que aconteceu 
mesmo?

Segundo o relato dado à estampa pela mão do histórico socialista Jorge 
Cruz (no Correio do Minho) e presenciado ao vivo por muitos, o caso ocor-
reu no almoço de inauguração da AGRO. 

Tudo começou com uma “boca” do sempre atento Carlos Almeida (PCP) 
sobre a questão da publicidade exterior em Braga. Carlos Almeida chamava 
a atenção a Altino Bessa (CDS) para uma coincidência de sonho: a Via Sacra 
de Maximinos, evento patrocinado pelo assessor Francisco Mota (JP/CDS) 
numa das várias iniciativas centristas com vista à “contratação” do Presi-
dente de Junta Luís Pedroso, inundou a cidade de publicidade em outdoors 
da DreamMedia. Para quem não sabe, a DreamMedia é a empresa a quem 
Altino Bessa, enquanto vereador do Ambiente (assessorado por Francisco 
Mota), concessionou recentemente a publicidade exterior em Braga. Desde 
então, a DreamMedia investiu mais de 500 mil euros no negócio e, enquan-
to várias árvores iam dando lugar a outdoors premium, tornou-se mecenas 
premium de eventos de Altino Bessa (por ex., Florestar Braga, NOV.2016) 
ao passo que, certamente por acaso, a JP do assessor que se tornou conhe-
cido por exigir o seu lugar na CM Braga encheu as ruas de outdoors onde 
mostra as caras dos jotinhas populares.

Largada a bomba pelo vereador comunista, a verdadeira surpresa veio 
depois. Rui Morais não só concordou com o vereador comunista, como 
ainda acusou Altino Bessa e Francisco Mota de “coisas bem piores”, entre 
as quais alegados “negócios” de publicidade patrocinados pelo pelouro e 
outras insinuações e acusações. Diz quem viu que a discussão aqueceu e 

viria a acabar praticamente aos gritos, com o administrador executivo da 
AGERE a rematar em beleza, com um sintomático (e bem audível): “NÃO 
ME FAÇAS FALAR!!!”...

Este pequeno escândalo é paradigmático do que são os bastidores da po-
lítica, mas, sobretudo, levanta vários conjuntos de questões, algumas delas 
óbvias (todas as referentes à DreamMedia), outras nem tanto. Das que não 
são tão óbvias, destacam-se as seguintes: Quem é que votou no Rui Morais 
para fiscal dos vereadores? Por que é que o administrador da AGERE está 
sempre a meter o bedelho na Câmara? É verdade que manda mais do que o 
Presidente? Se sim, porquê? Se não, porque é que ainda não foi demitido? 
Se a coisa azedar com o CDS, Ricardo Rio salva Rui Morais ou Altino Bessa? 
Ou só decide depois de perguntar ao Rui Morais?
Tenho pena que Altino Bessa - jamais saberemos se por ignorância ou deco-
ro - não tenha dado o troco. Se assim fosse, talvez pudéssemos estar hoje a 
questionar também o que aconteceu ao contrato de gestão delegada entre 
a CM Braga e a AGERE, por que razão os acionistas privados andam tão 
sossegados ou qual o papel do administrador executivo da AGERE nos ne-
gócios, nas concessões, nas adjudicações, nas prestações de serviços e nos 
diversos acordos da CM Braga, bem como qual a relação desse papel com 
as decisões financeiras da campanha da Coligação Juntos por Braga, quer 
em 2013, quer em 2017. 

Mas a pergunta essencial será sempre outra: Tem algum deles o direito 
de ficar calado? Já que eles andam aos gritos nos restaurantes, não seria a 
hora de o Ministério Público fazê-los falar? 

E o Ministério Público, 
não os faz falar?
“QUEM É QUE VOTOU NO RUI MORAIS PARA 
FISCAL DOS VEREADORES? POR QUE É QUE O 
ADMINISTRADOR DA AGERE ESTÁ SEMPRE A 
METER O BEDELHO NA CÂMARA?”





Helena A. M. Pereira é a curadora da galeria
shairart, em Braga.
FOTOGRAFIA Nuno Sampaio 
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IMPRESCINDÍVEIS

Durante os anos setenta, em pleno apogeu da música 
disco, vários DJ's de Nova Iorque (no South Bronx) 

começaram a estender os breaks de músicas para as 
pessoas se fazerem à pista e se perderem para a dança. 
Faziam-no colocando discos lado a lado, em pratos que 
controlavam a seu bel-prazer, tentando adivinhar o que a 
casa precisava para se deixar levar. Não tardou muito até 
que se começasse a usar esses breaks longos para debitar 
uns versos improvisados, quando a dança começava a não 
chegar para dar o lamiré. Enquanto a polícia e o sistema, já 
perto dos anos oitenta, tentavam desmontar por todos os 
meios possíveis as fundações do estilo de vida da música 
disco (uma limpeza moral que tem muito que se lhe diga 
e que foi muito bem documentada num belo filme dos 
anos 90: Summer of Sam de Spike Lee), os Sugarhill Gang 
lançavam Rapper's Delight, que condensava tudo isto num 
sumário "I said a hip, hop the hippie the hippie to the hip 
hip hop, and you don't stop", e baptizavam um novo género 
musical, o Hip Hop.

Mas o que é que isto tudo tem a ver com cinema?, 
perguntam vocês. Joe Dante, realizador da escola Corman, 
adoptou o princípio por que se regiam esses Dj's quando 
guiava os seus personagens pelo que o crítico francês 
Louis Skorecki chamou de "zappings interplanetários". Na 
senda do que se tinha experimentado durante as Novas 
Vagas dos anos cinquenta e sessenta com a própria 
matéria dos filmes, como se fosse um conjunto de pratos 
de um DJ, aliando-o a um espólio enorme de breaks de 
filmes do passado que saltavam de trás para a frente ("hip, 
hop the hippie the hippie to the hip hip hop, and don't you 
stop") para nos dar novos sentidos e novas leituras do 
presente, Dante dava o mote para os anos noventa. 

E isto já nos leva aos universos de Jim Jarmusch e 
Quentin Tarantino, em que as regras e os códigos só 
se decifram conhecendo esta história. Invadidos por 
desenhos animados, kung-fu, samurais, gangsters, breaks, 
beats sonoros e visuais, códigos de conduta milenares e 
precisos em mundos esmagadores e difusos. Ghost Dog: 
The Way of the Samurai é assim, a ilustração perfeita 
destas questões e destes procedimentos. As estátuas 
de Jean-Pierre Melville encontram os yakuzas de Seijun 
Suzuki num beco qualquer em Nova Iorque, que até pode 
ser o Bronx do berço do Hip Hop. Ghost Dog percorre essas 
ruas como se fossem um trilho japonês rumo à absolvição 
e é cumprimentado por irmãos que se reveem na sua 
demanda com um "respect to respect". 

 
*O Lucky Star – Cineclube de Braga exibe, nas Terças-

Feiras de Maio, Jackie Brown de Quentin Tarantino (dia 
2, excepcionalmente no auditório do Museu D. Diogo de 
Sousa e com apresentação em vídeo por Samuel Mira 
a.k.a. Sam the Kid), Dead Man de Jim Jarmusch (dia 9, com 
apresentação em vídeo por Nemo Librizzi), The Sunchaser 
de Michael Cimino (dia 16), Rough Riders (dia 23, com 
apresentação em vídeo por Mário Fernandes) e Cop Land 
de James Mangold (dia 30, com apresentação em vídeo 
por José Roberto Rocha).

Os anos noventa (II)*
Cinema

POR João Palhares
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Formação artística em 
Guimarães
Oficina Excêntrica é o nome do projeto 
de formação artística que Guimarães 
quer levar a cinco freguesias do concelho. 
Briteiros, Ponte, Pevidém, S. Torcato e 
Taipas vão acolher, a partir do dia 19 de 
abril, ateliers formativos.  Com cursos e 
oficinas de formação artística informal, 
para todos os públicos e idades, o projeto 
ambiciona a extensão a outras freguesias 
e ainda colaborações e intercâmbios 
artísticos.  As oficinas que começam a 
19 de abril e decorrem até 25 de julho, 
retomando novamente a 22 de setembro e 
estendendo-se até 22 de dezembro.
Os interessados podem inscrever-se nos 
locais a partir de 11 de abril, ou por e-mail: 
oficinaexcentrica@cm-guimaraes.pt

Exposição Vida e Obra de 
José Saramago
A Inovinter juntamente com a 
Fundação José Saramago organizam 
exposição sobre a vida e obra do 
escritor que marcou gerações e deixou 
a Portugal e ao mundo um enorme 
legado literário. A exposição irá 
decorrer no Polo de Braga nos dias 4 e 
6 de maio.

Open call artística para a 
Noite Branca
Pela terceira vez o gnration volta a 
apresentar Laboratórios de Verão, 
uma iniciativa destinada a artistas ou 
coletividades de Braga, residentes ou 
naturais, que se proponham a desenvolver 
conteúdos artísticos originais para serem 
apresentados na Noite Branca 2017. A 
atividade propõe que se desenvolvam 
conteúdos artísticos originais nos 
domínios da imagem, som, performance, 
interatividade, música, dança ou 
cruzamento entre as áreas anteriormente 
descritas. Os interessados podem obter 
mais informações em: gnration.pt

MÚSICA

EXPOSIÇÕES

Festival Semibreve volta em 
outubro
Ainda a primavera é uma criança e a sétima 
edição do icónico festival de música 
eletrónica e arte digital que decorre em 
Braga, e que irá realizar-se este ano entre 
27 e 29 de outubro, já lança os primeiros 
quatro nomes que vão compôr o cartaz. 
Da Noruega chega-nos Deathprod e dos 
fiordes islandeses vem até Portugal Valgeir 
Sigurðsson. A par destes artistas nórdicos 
junta-se o estreante neozelandês Fis e a 
japonesa Kyoka. 
O certame realiza-se em três espaços 
diferentes: Theatro Circo, o gnration e a 
Casa Rolão e os bilhetes encontram-se em 
fase de pré-venda.

Bienal de Arte de Cerveira 
procura voluntários
A Fundação Bienal de Arte de Cerveira (FBAC) 
está à procura de voluntários para a XIX 
Bienal Internacional de Arte de Cerveira, a 
decorrer de 15 de julho a 16 de setembro, para 
desempenhar funções de apoio à montagem 
de exposições, de acolhimento, informação, 
entre outras.  
Cada voluntário fará um turno de cinco horas 
por dia, durante 15 dias com alojamento e 
alimentação assegurados. Os participantes 
do programa terão ainda a oportunidade de 
contactar com artistas de diferentes áreas 
e nacionalidades. Os interessados deverão 
inscrever-se até 31 de maio.

ARTES 
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J ovem e sorridente, Gisela João é minhota de alma e sotaque. 
Natural de Barcelos, cresceu rodeada de música, mesmo não 
sendo essa música o Fado. Esse, roubou-lhe o coração quando, 
nos tempos da Primária, ouviu o icónico tema “Que Deus me 
Perdoe” pela voz de Amália Rodrigues. Hoje, guarda o Minho 

em todas as canções que canta e despe-se de tradições para cantar o seu 
Fado em Nua, o seu mais recente álbum.

Costuma dizer que o Fado é amor. Como despe este amor pelo Fado 
em Nua?
Dispo da mesma forma que despi no primeiro álbum, cantando os poemas 
e interpretando as palavras da forma mais natural possível como se fosse a 
viver a minha vida. 

Mudou alguma coisa em si desde o primeiro álbum?
Eu acho que não. Sou a mesma miúda que gosta de cantar, dançar, falar, 
fazer rir, contar anedotas, cozinhar, bordar... sou a mesma!

Como é que o Fado entra na sua vida?
Quando eu era pequenita, nos tempos da Escola Primária, ouvi “Que Deus 
me Perdoe” e achei que aquilo falava de mim. Comecei a cantar aquele poe-
ma e acho que foi graças à poesia que comecei a cantar o Fado e que tenho 
a vida que tenho hoje.

Ainda se lembra do primeiro Fado que cantou?
O primeiro foi “Que Deus me perdoe” e a seguir “Tudo isto é Fado” e “Ai 
Mouraria”. 

Nasceu em Barcelos e é a mais velha de sete irmãos. A música esteve 
presente na sua casa?
A música sempre esteve presente em minha casa, embora não fosse o Fado. 
A minha mãe comprava aquelas coleções do Círculo de Leitores e nós ou-
víamos muita música em casa. 

Foi em Barcelos que começou a cantar, às sextas e sábados, na adega 
Lusitana, e muitas vezes acappella. Como recorda essa época?
Era uma loucura! (risos) Era incrível! O restaurante era grande e lembro-
-me que havia noites que eu estava sozinha apenas com as pessoas a jantar. 
De repente, apagavam as luzes e estava eu lá a cantar, sem músicos, sem 
nada. Foi divertido e também foi uma escola. 

Ainda se sente minhota? Tem essa identidade, além do sotaque? 
Eu sinto-me minhota, completamente minhota. Há uma característica que 
os minhotos têm que é a transparência e o dramatismo. Somos muito dra-
máticos. Se a coisa é pesada nós chorámos e falámos alto. As emoções estão 
muito à flor da pele e eu guardo isso, bastante!

Tem algum Fado preferido?
Não consigo ter nem um Fado, nem um poema preferido. Tal como não consi-
go ter um amigo preferido ou um livro ou um filme. Eu gosto de muita coisa. 

É muito genuína e muito emotiva. Essa é uma característica essencial, 
não para cantar, mas para sentir o Fado?
Eu não gosto muito de falar sobre mim, não me sinto muito confortável, 
mas para se cantar o Fado tem que se interpretar, da forma mais simples e 
verdadeira possível, as palavras que nos são dadas para cantar. 

Só se respira Fado em Lisboa ou pode haver um Fado com sotaque do 
Norte?
Eu acho que o Fado é um género musical de todos os portugueses. Faz parte 
da essência cultural do nosso país. Qualquer português tem Fado e entende 
o Fado como ninguém. Lisboa parece uma grande casa de Fados.  Senti uma 
diferença em relação ao resto do país quando me mudei para Lisboa. Ao 
passear nas ruas de Alfama, ouvi Fado a sair de janelas de muitas casas di-
ferentes. Eu sou de Barcelos e canto o Fado. A Beatriz Conceição é do Porto 
e canta o Fado como ninguém, a Maria da Fé igual. O Fontes Rocha também 
era do Norte e tocava guitarra portuguesa de uma maneira impressionante. 
Por isso, acho que o Fado é dos portugueses. 

O que lhe diz a Mouraria?
O bairro da Mouraria foi o primeiro bairro onde morei em Lisboa. Fui mui-
to bem acolhida. É engraçado, sendo Lisboa a cidade grande, que o que 
se sente nesses bairros é quase o que se sente numa cidade mais pequena 
como Barcelos. As pessoas conhecem-se pelos nomes, tomam conta umas 
das outras, as pessoas cumprimentam-se na rua. Isso dá uma característica 
especial à cidade de Lisboa, porque sendo uma grande metrópole, ao mes-
mo tempo é um Minho pequenino e acolhedor. 

A Amália é a sua maior influência e inspiração. Como é que a Amália 
revive na sua voz, no seu Fado, mesmo sem nunca a ter conhecido? 
A Amália não é a minha única inspiração. Tenho como grande inspiração a 

ENTREVISTA

Gisela João
“Vivo a minha vida como 

quem está dentro de um poema”
NATURAL DE BARCELOS, GISELA JOÃO FALA-NOS DAS SUAS MEMÓRIAS DE 

MENINA, DO SEU AMOR PELO MINHO E DA SUA EXPERIÊNCIA NO MUNDO DO FADO.
POR Nuno Sampaio (com a colaboração de Luís Leite)  

FOTOGRAFIA Estelle Valente
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Ella Fitzgerald também. Ouço as duas. Maria Betânia, Billie Holiday e Ca-
mané também. A Amália fez-me apaixonar pelo Fado. A força interpretativa 
dela mudou a minha vida e até, de certa forma, moldou a minha persona-
lidade. No fundo, vivo a minha vida como quem está dentro de um poema. 
A Amália foi muito grande!

“Eu canto Fado para mim” diz um dos versos do tema “Fado da sauda-
de”. Quando é que a música é para si?
É sempre, porque eu acredito que apenas se a sentir muito é que vou fazer 
com que, quem está à minha frente, sinta. Se eu sentir a meio gás, quem 
estiver à minha frente também vai sentir a meio gás. 

O seu primeiro álbum teve um sucesso incomparável e havia uma 
enorme expetativa para este Nua. Que medos e receios, teve após o 
estrondoso sucesso? 
Eu tive aquilo que toda a gente tem quando há muita expetativa criada 
à volta de uma pessoa. Quando os outros esperam muito de nós, o nosso 
peso nas costas aumenta. Uma altura dei por mim, quando saía de casa, 
e ouvia: “o segundo disco tem que ser melhor que o primeiro”. O melhor 
é sempre relativo. O que é bom para uns, às vezes é mau para outros. Foi 
muito importante para mim conseguir perceber que estava assustada para 
pensar que não podia estar assustada. Não gosto de trabalhar assim. Gosto 
de trabalhar naquilo que acredito, em vez de estar a agradar seja a quem 
for. Se estivermos a agradar-nos a nós próprios e a fazer aquilo em que 
acreditamos piamente, vamos chegar seja a quem for. 

Há um desassossego latente de emoções a florir na sua voz grave. Sen-
te que o Fado quando é triste é que é verdade?
Eu acho que o Fado quando é intenso é que é verdade. Há uma grande 
diferença entre tristeza e intensidade, porque a intensidade pode dar para 
os dois lados, tanto para a tristeza como para a alegria extrema. Por exem-
plo, eu adoro cantar Folclore ou música tradicional portuguesa e, de facto, 
quando nós cantamos coisas alegres, a coisa fica intensa, mas no oupa oupa 
da alegria. Depois pode ser intensa pelo lado dramático, nas coisas mais 
tristes. Uma das grandes coisas que o Fado tem é ser tão simples e tão in-
tenso: conseguir, apenas com três instrumentos e uma voz, dentro de um 
silêncio genuíno que o Fado tem, dar um grito enorme de intensidade que 
chega a toda a gente. Acho que aí é que há verdadeiramente Fado. 

Depois do 25 de Abril o Fado era, de certa forma, conotado como sen-
do do Estado Novo. O que fez com que, nestes anos mais recentes, o 
Fado voltasse a introduzir-se na sociedade até como uma expressão de 
uma identidade comum do povo português? 
Eu não acredito nessa história do Fado ser do Estado Novo nessa altura. Eu 

não estava lá, não vivi nesses tempos e o que chega até mim são poemas 
que eram cantados ou vídeos de pessoas que os cantavam. Eu acho é que 
o Estado Novo usou o Fado como muleta, o que não quer dizer que quem 
o cantava, músicos e fadistas, alinhassem nisso. Ao mesmo tempo, e se 
olharmos para os poemas com olhos de ver, os poemas eram de discussão 
e contra o regime, tudo estava camuflado. O “Abandono”, conhecido como 
o “Fado de Peniche” da Amália, é cheio de entrelinhas e segundas intenções 
claras contra o Estado Novo. Como é que me podem dizer a mim que a 
Amália era a favor do regime? Eu não compro essa. Em relação à pergunta, 
o que eu sinto é que o Fado sempre teve, até aos anos 2000, um lado pesa-
do, de cerimónia, de vestido de gala, de vestido de casamento saloio, xaile 
às costas, o preto... A postura do mundo do Fado é que afastava os jovens. 
Lembro-me que, quando era miúda, os meus colegas achavam o Fado mú-
sica de velhos. Eu nunca percebi muito bem isso sendo a poesia de todos 
nós. O Fado é uma música de rua. Não é uma música que se estuda nas 
escolas, não é erudita. É uma música que veio da rua, das prostitutas e dos 
pescadores, das lavradeiras e das peixeiras. Isso sempre fez com que o Fado 
se cantasse em poesias fáceis. Contavam histórias do dia a dia das pessoas, 
talvez mais pela via do amor. Os fadistas são mais românticos, eu gosto de 
ver a coisa assim. De repente, as pessoas perceberam que era necessário 
aligeirar a coisa. Se o Fado é música do povo porque é que eu vou estar 
empoleirada em cima de uns saltos enormes, com um vestido de gala para 
falar de uma coisa muito séria?  Acho que o Fado se aligeirou um bocado e, 
por consequência, as pessoas sentiram-se mais próximas dele. 

Se pudesse entrevistar a Amália Rodrigues, qual seria a sua primeira 
pergunta?
O que é tu sentes quando estás a cantar? Choras por dentro?

Queria ser designer de moda quando era pequena e ainda faz a sua 
roupa. É um sonho ainda por realizar? 
Não sei se é um sonho por realizar porque, de certa forma, eu vou fazendo 
roupas. Quem sabe?! Talvez venham por aí novidades nessa área (risos). 

LEMBRO-ME QUE, QUANDO 
ERA MIÚDA, OS MEUS COLEGAS 
ACHAVAM O FADO MÚSICA DE 
VELHOS. EU NUNCA PERCEBI 

MUITO BEM ISSO SENDO A 
POESIA DE TODOS NÓS.
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E stávamos em 1997 e o panorama musical dos 
anos 90 sofria enormíssimas mutações. Na 
primeira metade desta década, o mundo foi 
levado de rompante pelo ‘Grunge’; uma mati-
lha de bandas saídas sobretudo de Seattle to-
maram de assalto os tops de vendas com uma 
nova forma de abordar o Rock ’n’ Roll. Era mais 
sujo, cru, agressivo, sério e de lá saíram ban-
das como Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, 

Alice in Chains, Temple of the Dog, entre tantas, tantas outras. A década 
pós-queda do muro de Berlim começava assim, numa perfeita antítese ao 
que se passara nos popalhudos e eletrónicos anos 80. Por outro lado, do 
lado europeu, respondíamos com o melhor da Brit Pop com bandas como 
Oasis ou Blur.

Algures a meio da década começa a antítese da antítese que esta déca-
da trazia: As Boys e Girlsbands surgem em força - e em formato sardinhas 
enlatadas - por todo o lado e os artistas Pop a solo voltam a dominar as 
vendas e o mercado. Porém, no meio de todo este turbilhão entre o Grunge 
e a Pop há uma banda britânica que começa a aparecer por volta de 1993 
com o primeiro disco, o segundo é lançado em 1995 e, quando já apresen-
tava uma expressividade a nível mundial, em 1997, há 20 anos, lança uma 
obra-prima chamada OK Computer. Falo, claro está, dos Radiohead.

Contrariando as tendências do mercado, da moda e até da sua própria 
Obra, os Radiohead lançaram um dos mais importantes discos da história 
da música. Ok Computer é apresentado com a ‘Bohemian Rhapsody’ dos 
tempos modernos, o tema “Paranoid Android”, completamente desconcer-
tante e desfigurado a nível de composição e, acima de tudo, anti-MTV: É 
um tema sem refrão, com quase 7 minutos de duração e com uma mensa-
gem, à altura, complicada de assimilar para a maioria das pessoas. Ou seja, 
chamar a isto arrojado é um eufemismo, se pensarmos que com os dois 
trabalhos anteriores – “Pablo Honey” e o “The Bends” - e sobretudo com o 
enorme hit pós-adolescente que foi “Creep”, os Radiohead vinham, de for-
ma paulatina, cimentando o seu nome nos antípodes da música e ganhan-

do o respeito da crítica um pouco por todo o mundo. Ok Computer, na sua 
essência, mudou a forma como se conjuga a música Rock com a Eletrónica 
e, consequentemente, a forma de compor música. Pode parecer exagerado, 
mas há um antes e um depois OK Computer.

Em 1991, os U2 lançaram “Achtung Baby”, um trabalho genial, igual-
mente arrojado e inovador em termos musicais e políticos. O que os Ra-
diohead fizeram uns anos mais tarde foi mais-além: A lírica falava desta 
proximidade da máquina com o homem, da alienação modernista que a 
sociedade vivia, era como que um advento daquilo que havia de vir e a que 
assistimos nos dias de hoje, com a nossa total dependência pela tecnologia. 
Quase apetece dizer: fazemos o que o computador nos manda e não ao con-
trário. Era isto que os Radiohead, em 1997, nos diziam com um trabalho 
perfeito do início ao fim, num mergulhar à melancolia que já os carateriza 
bem e de onde saíram singles como “No Surprises” ou “Karma Police”.

Seja com for, os Radiohead não pararam por aqui na sua inovação e 
na forma como mudaram tudo. No ano 2000, três anos após o sucesso de 
vendas e da crítica que foi OK Computer, mergulham ainda mais fundo, 
partindo duma disquete com sons eletrónicos e robotizados como ponto de 
partida, mostrando que o disco anterior era apenas a ponta do icebergue 
e lançam Kid A, o álbum Rock que apenas tinha guitarra em duas músicas. 
“Everything in it’s Right Place” é o tema que abre o disco e, aqui, vemos que 
a máquina dominou completamente o Homem. Sintetizadores mecânicos, 
vozes alteradas, efeitos completamente inovadores e composições absolu-
tamente esquizofrénicas - o tema “Idioteque”, que o diga! - faziam os ingre-
dientes para este disco ser um mergulho ainda mais fundo do que o seu 
antecessor, mas ainda assim perfeito na sua composição e missão. Aqui já 
não havia dúvidas: OK Computer não foi um golpe de sorte; os Radiohead 
tinham mudado tudo e estavam no topo da montanha musical de onde 
nunca mais saíram até hoje.

MÚSICA
por José Manuel Gomes

Como os Radiohead 
mudaram tudo
“OK COMPUTER NÃO FOI UM GOLPE DE SORTE; OS 
RADIOHEAD TINHAM MUDADO TUDO E ESTAVAM 
NO TOPO DA MONTANHA MUSICAL DE ONDE 
NUNCA MAIS SAÍRAM ATÉ HOJE.”

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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shairart
HELENA A. M. PEREIRA

“Queremos que Braga comece a ter uma rotina de 
circulação de pessoas para ver arte contemporânea”

POR Andreia Filipa Ferreira FOTOGRAFIA Nuno Sampaio

C om três anos de existência, shairart é um pro-
jeto que promete alterar o status quo do merca-
do da arte, associando uma plataforma online 
com uma galeria física possível de ser visitada 
na Rua do Raio, em Braga. Com a reconheci-
da DST como mecenas, a shairart conta já com 
centenas de colecionadores interessados em 
comprar obras de arte de mais de 250 artistas 
emergentes associados à plataforma, nacionais 

e internacionais. Com o lema Be A Collector a apontar o rumo futuro, a RUA 
foi conhecer o conceito por detrás deste projeto através das palavras da sua 
curadora, Helena A. M. Pereira.

Como é começa este seu percurso no mundo da arte?
Eu começo precisamente há dez anos, numa colaboração quase voluntária na 
Bienal de Cerveira. Foi uma experiência muito importante, em que conheci al-
gumas pessoas que marcaram aquilo que eu gostaria que fosse o meu percurso, 
nomeadamente um senhor chamado Francisco Gonçalves, que já faleceu, que 
era merchant de obras de arte. Criámos uma série de afinidades e ele ensinou-
-me imenso sobre o mundo da arte. Ainda nesse ano, o criador da Bienal de 
Cerveira, Jaime Isidoro, convidou-me para o almoço de encerramento da Bienal, 
onde estavam presentes Henrique Silva, Augusto Canedo, etc. Considero que 
foi aí que comecei, com essas experiências. Depois fui fazendo o meu percurso, 
entre galerias e museus. Foram surgindo sempre outros projetos e outros fatores 
determinantes. Por exemplo, a publicação do catálogo raisonné do pintor Miguel 
D'alte, um pintor que curiosamente se cruza comigo em Cerveira 2007, mas eu 
não me recordo. Esse livro marca uma viragem, porque percebo que é por ali que 
eu quero ir. Depois surge a AMI - também sou coordenadora do núcleo de arte da 
fundação AMI. Entretanto percebo que quero deixar um bocadinho os museus e 
os projetos que não estão ligados à arte contemporânea e começo à procura des-
se caminho. Quando surge a vaga da shairart, em setembro, eu candidato-me.

Qual a razão do seu interesse na shairart?
Eu estou a fazer um doutoramento na Universidade do Minho sobre o mercado 
da arte após o 25 de Abril. E, para quem está a fazer um estudo sobre o mercado 
de arte num período tão recente, um projeto como o da shairart desperta inte-
resse. O que realmente me interessou na shairart foram as possibilidades que 
uma estrutura nova teria de criar uma disrupção no mercado, numa cidade que 
não tem grande histórico de arte contemporânea, nem um público muito denso. 
Um projeto que surge associado a algo que eu acredito, que é o mecenato, na 

responsabilidade social das empresas, sem qualquer lobby. Ou seja, é uma pla-
taforma democrática, que pode aceitar um leque muito maior de artistas do que 
uma galeria normal. Interessa-me essa possibilidade que aqui temos de divulgar 
o trabalho dos artistas de uma forma diferente, de os proteger.  Acho que é esse o 
papel do curador: cuidar. Temos aqui uma missão importante. Sem pressões de 
escolha: podemos escolher artistas mais novos, mais ou menos conhecidos… O 
que interessa é uma escolha um pouco intuitiva. Algo que nos faça acreditar que 
aquele artista vale a pena. Acho que é um bocado esse espírito que me move. É 
esse espaço de liberdade que sinceramente me interessa. 

Podemos assumir que uma das valências mais importantes da shairart é 
a multidisciplinaridade?
Sim, temos muitos artistas no campo da ilustração, no desenho, na fotografia. 
Temos menos escultura, mas queremos ter mais. Mas a pintura é uma das 
grandes marcas do novo milénio, ou melhor, o regresso à pintura. Naturalmen-
te que, do ponto de vista comercial, a generalidade dos colecionadores, inte-
ressados em algo que complete as suas casas, encontra na pintura essa com-
ponente. Mas há muitos artistas interessantíssimos e nós estamos interessados 
nesse leque diversificado de propostas. Queremos crescer internacionalmente, 
ou seja, queremos também que este espaço seja um mostruário de nomes in-
ternacionais… este espaço e não só, porque vamos começar com exposições 
fora daqui. Queremos trazer outros nomes, cruzar linguagens. Por exemplo, 
em julho teremos uma exposição coletiva que irá ter dois nomes espanhóis, 
cruzando linguagens e promovendo o intercâmbio. Também para se perceber 
que a arte portuguesa não é menor que as outras. Não somos menos que os ou-
tros. Vemos exposições lá fora e percebemos que, em termos de tendência e de 
vanguarda, estamos perfeitamente em linha. E depois, quem sabe, possa surgir 
a oportunidade da shairart, que é uma plataforma e está em todo o mundo, 
fazer uma exposição noutro sítio qualquer e levar os artistas portugueses lá.

O Be A Collector é o novo lema da shairart. Houve aqui uma mudança 
de paradigma em relação ao conceito anterior, que era Find The Next 
Picasso, correto?
Eu gosto muito do Picasso, aliás este ano são os 80 anos da Guernica e do ponto 
de vista do marketing até poderia ser uma boa estratégia. O lema Find The Next 
Picasso era um conceito que comunicava, tendo em conta que procuramos ar-
tistas emergentes, mas parecia-me um bocadinho tendencioso também. E uma 
das coisas que eu aprendi na História da Arte é que o historiador, o crítico, ainda 
que emita opiniões, não deve ser um juiz do gosto. Portanto, não sendo o juiz do 
gosto, eu não posso afirmar, na minha humilde opinião, que o Picasso é melhor 

ENTREVISTA



57Observar

NÓS TEMOS UM ÍNDICE 
MUITO GRANDE DE 

CANDIDATURAS. ESTAMOS 
A FALAR DE CENTENAS DE 
CANDIDATURAS POR MÊS.
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que os outros artistas. Era um pintor muito bom, do qual eu gosto muito. Mas 
se formos mais científicos, rapidamente mergulhamos noutro tipo de leituras do 
conceito e percebemos que Find The Next Picasso pode fazer crer que a shairart 
vende só trabalhos cubistas ou surrealistas, etc. Essa era uma preocupação que 
eu tinha: sermos mais assertivos e menos tendenciosos no conceito. Aquilo que 
me pareceu importante, dentro de uma lógica de restruturação da própria mar-
ca, era incentivar a venda. Ao longo da História da Arte, o que é que possibilitou 
que houvesse uma Capela Sistina de Miguel Ângelo? Uma encomenda. Esse me-
cenato é que possibilitou ao Miguel Ângelo e a muitos artistas sobreviver. Isso 
é um conceito tão antigo que me pareceu muito importante trazer isso para a 
shairart. Depois, acho que o lema Be A Collector está associado à própria génese 
fundacional da shairart e ao próprio Engenheiro Domingos Teixeira, que é um 
colecionador e um homem que sente estas coisas com um espírito de missão. As-
sim, acho que mais do que compradores, nós queremos pessoas que colecionem 
arte, que entendam isto como algo que faz parte das suas opções de vida. 

Falando da plataforma em si, como é que os artistas podem chegar à 
shairart? Vocês procuram novos talentos ou os próprios artistas podem 
vir ao vosso encontro?
Acontece as duas coisas. Os artistas podem ir à plataforma candidatar-se e essa 
candidatura chega imediatamente ao meu email. Faço uma análise prévia, em 
que posso aceitar imediatamente a candidatura ou pedir mais imagens para 
avaliar. Ou, então, posso entender que a candidatura não se enquadra naqui-
lo que nós estamos à procura. Em muitos casos, também estamos atentos às 
coisas que surgem, nomeadamente online. Vejo muitas exposições, no sentido 
de trazer artistas interessantes também para cá, artistas que à partida não se 
predispuseram a vir.

Pode precisar o número atual de artistas envolvidos na shairart?
Estamos entre os 250, 270 artistas, isto porque há muitas candidaturas que já fo-
ram aprovadas, mas que os artistas ainda não submeteram as obras e, portanto, 
ainda não estão disponíveis. Nós temos um índice muito grande de candidatu-
ras. Estamos a falar de centenas de candidaturas por mês. Não aceitamos todas 
porque não é possível, mas há, de facto, muitas pessoas que querem trabalhar 
connosco.  Procuro sempre dar uma resposta, mesmo quando negativa. Uma 
resposta que seja pedagógica, delicada e que respeite o trabalho das pessoas. 
Porque no fundo, quando alguém se predispõe a ser artista, à partida é uma 
pessoa com uma sensibilidade que merece ser respeitada. 

Em termos de feedback da própria 
venda, qual é a análise geral do 
histórico da plataforma shairart?
Daquilo que é o histórico da plata-
forma, a shairart foi acumulando 
colecionadores ao longo destes três 
anos. São cerca de duas centenas de 
colecionadores. Pessoas que fizeram 
uma ou mais aquisições na platafor-
ma. Aquisições que variam muito de 
preço, ou seja, vão desde 250 euros 
até valores mais elevados. A shairart 
surge numa fase de mercado da arte 
muito particular, que é uma fase pós-
-crise. E as pessoas, mesmo aquelas 
que têm maior disponibilidade para 
fazer este tipo de investimentos e 
aquisições, estão um bocadinho mais 
contidas. Aquilo que nós estamos a 
fazer, nomeadamente com a estraté-
gia Be A Collector, que incentiva ao 
colecionismo, é tentar fazer entender 
que, de facto, as obras de arte são o 
único produto num mercado cada 
vez mais global que é único e irrepe-

tível. É a partir desse apelo que nós estamos a trabalhar: incentivar as pessoas 
a que regressem ao investimento em arte e que vejam isso como importante 
para garantirem a sustentabilidade dos artistas, que são também aqueles seres 
que ficam imortais mesmo quando tudo passa. Um grande artista, um grande 
intelectual, fica imortalizado para sempre. A sua obra imortaliza-o. 

Como é feito todo o processo de entrega das obras de arte aos cole-
cionadores?
Uma preocupação que nós temos é que tudo tem de ser altamente profissional. 
As pessoas podem comprar as obras pela plataforma, sem as terem visto, ou 
podem comprá-las na galeria. Ou, ainda, podem ver as obras na plataforma 
e solicitar vê-las ao vivo antes de concluírem a sua aquisição. Nós temos esse 
acordo com os artistas, que disponibilizam as obras, sem compromisso, para 
serem vistas pelos colecionadores. Temos algumas coisas também em stock, que 
fomos acumulando e outras que vamos pedindo. Então, a pessoa escolhe a sua 
obra, efetua o pagamento e a obra é devidamente embalada e entregue na sua 
casa. Se o colecionador possuir o cartão de colecionador e fizer parte do clube 
Shairart pode, inclusivamente, ter aconselhamento mais especializado, indo um 
técnico a sua casa pendurar uma obra, ajudar a ver onde é que fica melhor… 
Após o colecionador receber a obra na sua casa, tem 14 dias para a devolver. 
Vamos imaginar que o colecionador só viu a obra na plataforma e não gostou ou 
não era aquilo que pretendia. Pode então devolver. Se devolver, nós devolvemos 
também o dinheiro. Se não devolver, após esses 14 dias é emitido o certificado 
de autenticidade, que nós damos sempre, porque só trabalhamos com obras au-
tênticas. Aí a compra fica concluída e tratamos das contas com os nossos artistas. 

Quais são os objetivos futuros da shairart?
Este ano, na galeria, teremos três exposições individuais e uma coletiva. Temos a 
iniciativa Conversa d’Artista todos os meses e, todas as semanas, temos trabalha-
do um artista nos canais online, com vídeos. Para o ano, temos duas propostas 
de exposições em que estamos a trabalhar e queremos criar circuito de artes 
plásticas e de arte contemporânea em Braga. Queremos que as pessoas andem 
por Braga para ver arte contemporânea e, no meio deste circuito, nos encontrem 
nos espaços onde já estão habituados a ir: queremos ir buscar o público que 
habitualmente visita o gnration, o Museu Nogueira da Silva, a Casa dos Crivos, 
etc. Queremos que Braga comece a ter uma rotina de circulação de pessoas para 
ver arte contemporânea. 
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fotográfico e vice-versa. Como atriz não me parece tão linear, porque isso 
significaria cingir-me a um tipo de personagem apenas, quando o que me in-
teressa é a possibilidade de caber em várias personagens, de conhecer várias 
vidas, de lhes dar voz, corpo, sangue. Dito isto, nas poucas experiências que 
tive enquanto criadora (vídeo e performance), foi este mesmo universo que 
surgiu e ganhou forma, sim.

Porquê a escolha do analógico? É algo que te completa, uma espécie de 
fórmula mágica para as tuas fotografias?
O analógico traz-me magia. Diria que a camada superficial dessa magia re-
side no processo químico e ritual adjacente. Mas se é verdade que há uma 
beleza característica na cor e textura de uma fotografia analógica, é também 
verdade que o peso da minha máquina, a constante atenção ao medidor de 
luz, a imagem que vejo através do pequeno visor que está já amarelado e 
turvo, o foco difícil, o som que ouço cada vez que pressiono o obturador, 
são particularidades do (meu) analógico que me obrigam a fotografar de 
maneira diferente, a pensar de maneira diferente, a olhar de maneira dife-
rente, a respirar de maneira diferente. Torna-se, portanto, uma experiência 
invariavelmente mais rica.

Um sítio numa estação do ano.
A Cracóvia, no outono. Bom, para ser absolutamente honesta, o outono, sim-
plesmente. Onde? Pouco importa. Qualquer lugar que lhe faça jus. 

uando percorremos a tua página, sentimo-nos a 
viajar dentro de um universo contínuo onde somos 
constantemente interrompidos pela delicadeza e 
beleza das coisas dos outros. É o teu objetivo, en-
quanto fotógrafa, revelar-nos prisioneiros nesta tua 
viagem?
O meu objetivo é o de partilhar em jeito de segredo. 
Partilhar aquilo que apreendo, da forma que apreendo; 
como quem chama a atenção de um amigo para aquele 

raio de luz que chega através da janela, ou aquela flor que parece mais bo-
nita que as que a rodeiam, ou aquele caracol perfeito que fugiu do restante 
cabelo apanhado. Além disso, gosto de histórias - de contá-las ou ouvi-las, 
pouco importa.

As tuas fotos são sinónimo de um amor evidente e, ao mesmo tempo, 
somos quase convidados a experienciar o fim das coisas e de como as 
conhecemos. Este paradoxo fotográfico revela a tua estética?
O amor está em todas as coisas, parece-me, simplesmente em diferentes 
quantidades, diferentes dinâmicas. Interesso-me genuinamente por pessoas, 
por aquilo que dizem e, sobretudo, por aquilo que não querem dizer, que 
escondem. Interessam-me as relações interpessoais, como pesam, como sus-
tentam, como reclamam a sua importância na nossa vida.

As minhas histórias favoritas são as de amor, ou falta dele. O meu univer-
so fotográfico irá sempre beber a essa fonte, incontornavelmente.

És atriz, cantora e fotógrafa. O teu universo em performance revela-se 
nas tuas fotografias?
Sinto-me bastante coesa enquanto artista, nesse sentido. O tipo de música 
que gostaria de fazer relaciona-se harmoniosamente com o meu trabalho 

INSTAGRAM 

Amor sem sombra
TERESA QUEIRÓS ESTÁ NA RUA

TEXTO Nuno Sampaio  FOTOGRAFIA @teresaqphoto







Quais os cuidados que deve ter ao circular 
de bicicleta no centro da cidade?
FOTOGRAFIA Braga Ciclável
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ESPAIRECER

AGRA
PARTIDA E CHEGADA CAFÉ TURISMO EM AGRA 

DISTÂNCIA 24 KM  TEMPO MÉDIO  3H30  
DIFICULDADE  MÉDIO/ALTO

VILARCHÃO
PARTIDA E CHEGADA CASA DO GUARDA DE VILARCHÃO 

DISTÂNCIA 27 KM  TEMPO MÉDIO  3H00  
DIFICULDADE  MÉDIO

CABREIRA
PARTIDA E CHEGADA CASA DE ABRIGO DA SERRADELA 

DISTÂNCIA 37 KM  TEMPO MÉDIO  3H30  
DIFICULDADE  MÉDIO/ALTO

CAMPOS
PARTIDA E CHEGADA LARGO DA IGREJA MATRIZ DE CAMPOS 

DISTÂNCIA 24 KM  TEMPO MÉDIO  2H30  
DIFICULDADE  MÉDIO

PARQUE DE CAMPISMO DA CABREIRA
PARTIDA E CHEGADA PARQUE DE CAMPISMO DA CABREIRA 

DISTÂNCIA 16 KM  TEMPO MÉDIO  2H30  
DIFICULDADE  MÉDIO

PARQUE DE CAMPISMO DA CABREIRA
PARTIDA E CHEGADA PARQUE DE CAMPISMO DA CABREIRA 

DISTÂNCIA 10 KM  TEMPO MÉDIO  1H30  
DIFICULDADE  MÉDIO

PRIMAVERA A 
PEDALAR
PARA OS FÃS DE BTT, DEIXAMOS SEIS PERCURSOS PARA PRATICAR 

ESTA INTENSA MODALIDADE DE CICLISMO DE MONTANHA
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MINHO CICLÁVEL

Há muitas frases que quem anda de bicicleta costuma ouvir no dia a dia: 
“Vens de bicicleta com esta chuva?”, “Está tanto calor para andares 

de bicicleta!”, “Como é que vais levar tanta coisa, queres boleia?”, “Eu não 
posso andar de bicicleta, tenho que levar os filhos à escola!”, “Não posso ir 
de bicicleta, posso precisar do carro!”, “Em Braga não há cultura da bicicleta”, 
entre muitas outras. São muitos os conceitos pré-concebidos sobre andar de 
bicicleta no dia a dia, mas muitas dessas frases não são mais do que falácias 
e muitas vezes trazem a curiosidade de quem também gostaria de andar de 
bicicleta no dia a dia.

Eu costumo dizer que não há mau tempo, mas sim mau equipamento (ou a 
falta dele). Um impermeável (calças + poncho + guarda sapatos), uma bicicleta 
equipada com guarda lamas e protetor de corrente, um alforges impermeável e 
não há chuva que nos molhe. E, em Braga, não chove assim tanto. Em Braga temos 
195 dias sem chuva, ou seja, em mais de metade do ano não chove. Para além disso 
não há dias em que se tenha registado gelo e as temperaturas são agradáveis. Já 
Amesterdão possui 187 dias sem chuva, Odense 190, Hamburgo 175, Freiburg im 
Breisgau 182, Nantes 137, San-Sebastian 187. Ou seja, em todas estas cidades chove 
durante mais dias do que em Braga. Tendo em conta que todas estas cidades têm 
maior percentagem da população a utilizar a bicicleta do que Braga, não é a chuva 
que faz com que as pessoas não usem a bicicleta. E as pessoas dessas cidades 
também são seres humanos, não são diferentes de nós.

Braga é uma cidade densa e plana ao longo do Rio Este, entre São Pedro 
D’Este e Ferreiros. Aqui habitam cerca de 100 mil pessoas em 13 km2, ou 
seja, cerca de 7600 pessoas/km2. E também aqui os declives são inferiores 
a 6%. Quem faz o dia a dia dentro desta área pode perfeitamente utilizar a 
bicicleta como meio de deslocação casa-trabalho ou casa-escola. Se faltam 
infraestruturas? Faltam, e elas só por si são uma forma de promover a bicicleta 
(têm é que ser bem construídas). Ao mesmo tempo, falta uma gestão de 
estacionamento eficaz, aumentar as frequências de transporte público, reduzir 
a atratividade do automóvel. Entretanto, experimentem utilizar a bicicleta, 
comecem ao fim de semana, depois uma vez por semana e, quando derem por 
ela, já andam mais de bicicleta do que de carro. 

A Bicicleta em Braga
POR Mário Meireles

Se pedalar em zonas de coexistência (por 
exemplo o centro histórico de Braga) faça-o 
de forma atenta. Nesse lugar o peão é o “rei” 
e deve ser respeitado ao máximo. Ir mais 
devagar ou mesmo desmontar é importante. 
Não traz nada de bom passar 'fininhos' a 
um peão ou acelerar Rua do Souto abaixo 
correndo o risco de alguém sair de uma loja. 
Mais devagar também se pedala.

Se pedalar numa ecovia ou numa via pedonal 
e ciclável sem separação tenha especial 
atenção aos peões. Também aqui devemos 
ter um cuidado redobrado com quem circula 
nessa via partilhada. Andar de bicicleta nestas 
vias não é nenhuma competição. Todos devem 
ser respeitados.

1

2

COMO PEDALAR RODEADO DE PEÕES?
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COZINHAR

INGREDIENTES

Mix de 3 pimentos coloridos
200 gr de arroz agulha
200 gr de peito de peru 
200 gr de grelos
1 cebola
Azeite (q.b.)
1 tomate maduro
150 gr de bacon
Chourição (q.b.)
Sal (q.b.)
Pimenta (q.b)
Pimento vermelho aos cubos (q.b.)

PREPARAÇÃO

· Lavar os pimentos, cortar a tampa e limpá-los. Reservar.
· Cozer o arroz com triângulos de chourição.
· Entretanto, numa frigideira, picar cebola e refogar o perú 
aos quadrados, o bacon e mais tarde juntar o tomate.
· Num tacho com água e sal cozer os grelos.
· Depois do arroz e grelos cozidos, colocar na frigideira e, 
nessa altura, colocar o pimento e retificar o tempero.
· Encher os pimentos com o preparado de arroz.

Opções: Podem levar o pimento ao forno depois de 
recheado, não sendo só para enfeitar.

E aqui fica a nossa sugestão para as vossas queridas Mães… 
Alimentem-se bem!

PIMENTO
recheado com Amor

No mês de maio não poderíamos deixar de 
homenagear as MÃES.

Se bem que o dia delas deveria ser todos os dias! 
E também porque, para nós, é mais um motivo 

para irmos para a cozinha fazer magia.
Pensámos que teria de ser algo especial, 

porque as mães são especiais. Algo único, porque 
elas são únicas. Algo fora do normal, porque elas 
são verdadeiras. E teríamos sobretudo de rechear 
esta receita com muito amor.

Foi precisamente a pensar no Amor de Mãe que 
recheamos estes pimentos com peru e grelos.

Porque o dia é delas, e porque elas merecem, 
surpreendam as vossas Mães com este miminho.

Elas vão gostar!
Acompanhem-nos nas nossas redes sociais e 

em intimidadesnacozinha.blogspot.pt.
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Cláudio Torres
30 ANOS

COR.
Azul

REFERÊNCIA.
Braga

VIAGEM.
Cuba

RESTAURANTE.
Colher de pau

Fotografia: Nuno Sampaio

Paparazzi



TOUS  PULSEIRA

MIMAR

M de mãe, M de mimo

MICHAEL KORS  SHOULDER BAG 

FENDI  ÓCULOS DE SOL IRINA 

BIMBA Y LOLA  CHAPÉU COLORIDO

MÃE SÓ HÁ UMA E MERECE SER MIMADA! NESTE DIA ESPECIAL SURPREENDA-A COM ALGO INESQUECÍVEL

72 VIVER72
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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!).

ARRASAR

PRIMAVERA TRIUNFANTE

ZARA 29,95€

ZARA 59,95€

MASSIMO DUTTI 59,95€

ÜTERQUE 59,95€

BIMBA Y LOLA 410€

AS SAPATILHAS COM DETALHES EM REDE SÃO BASTANTE COBIÇADAS, 
SENDO UMA EXCELENTE ALTERNATIVA PARA O DIA A DIA

À NOITE, PODEM DAR 
LUGAR A SANDÁLIAS 
DE LAÇADA EM TONS 
VIBRANTES OU A UNS 
FIÉIS STILETTOS.
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AO VOLANTE

UM ADEUS AO VELHO MICRA

Nissan Micra

Viatura cedida por:



77VIVER

O novo Nissan Micra não deixa ninguém indiferente. Na 
sua quinta geração, do velho Micra não sobrou nada! 
Visualmente, o novo Micra surpreende pelo seu design 
expressivo e atlético inspirado em carros desportivos, 
destacando-se pelas suas linhas dinâmicas (baixas e lar-

gas) e detalhes modernos. 
No interior, as mudanças também são inegáveis, sendo esse um dos ele-

mentos fortes do mais recente Micra. Com uma notória preocupação com a 
melhoria do conforto no habitáculo, sobressaem os acabamentos de grande 
qualidade como os revestimentos macios do tablier. 

A posição de condução é muito confortável, potenciada pelos seus ban-
cos anti-fadiga e com vários ajustes possíveis, permitindo uma visibilidade 
perfeita e um agradável experiência de condução.  

O chassis rígido e a direção com sensibilidade e precisão de elevado 
nível tornam o Micra dinâmico, muito interessante de conduzir e também 
muito competente na maneira como lida com o piso menos suave.

Focado na segurança, este novo Nissan Micra conta com vários sistemas 
inteligentes como Travagem Inteligente de Emergência com reconhecimen-
to de peões, Câmara 360º, Reconhecimento de Sinais de Trânsito, Alerta de 
Ponto Morto e Assistente de Luzes Máximas.

A tecnologia disponível neste novo Micra vai mais além, com o seu sis-
tema de Som Bose Personal exclusivo. Com seis altifalantes, dos quais dois 
Ultra-Nearfield™ no encosto de cabeça e som de alta definição 360º permi-
te uma experiência de áudio completamente imersiva e indispensável para 
qualquer amante de música.

A personalização é também a palavra chave neste modelo, permitindo 
mais de 100 combinações diferentes de exterior e interior, com dez cores 
de carroçaria, três tipos de revestimento interior e decalques para que cada 
Micra seja único.

É, sem dúvida, um citadino que chegou para revolucionar o seu segmento. 
Convém mencionar ainda que, na versão base a gasolina 5p IG-T90 cv (66 
kW), este Nissan Micra está disponível a um preço a partir de 13.352,82€, 
enquanto que a versão a gasóleo 5p 1.5dCi 90 cv (66 kW) apresenta um 
preço a partir de 17.052,81€. 
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MIGUEL ARAÚJO
MÚSICA

Cantor, músico e compositor, deu-se a 
conhecer n’Os Azeitonas, a banda portuense 
que aos poucos se foi afirmando como 
um dos fenómenos de culto do panorama 
nacional. A primeira parte do concerto vai 
estar a cargo de Via. Autodidata na guitarra 
e no ukelele, Via conta já com uma formação 
musical muito rica e diversa que promete 
dar que falar na música portuguesa. Dia 27, 
Miguel Araújo passará ainda pelo Centro 
Cultural de Viana do Castelo.

15-18€ - C. C. Vila Flor, Guimarães - 22h
10€ - Centro Cultural Viana do Castelo - 22h

DEIXEM O PIMBA EM PAZ
MÚSICA

Desde sempre fascinado pelo universo 
pimba, Bruno Nogueira propõe-se dar outra 
vida a essas canções, juntando Manuela 
Azevedo, vocalista dos Clã, e outros músicos 
que fizeram arranjos de Jazz e Pop onde 
eles eram pouco prováveis. Deixem o Pimba 
em Paz é um concerto e um espetáculo de 
desconstrução e já não é pouco.

15-20€
Theatro Circo, Braga
21h30

RUFUS WAINWRIGHT
MÚSICA

Aclamado pelo The New York Times 
pela sua “originalidade genuína”, Rufus 
Wainwright estabeleceu-se como um 
dos maiores vocalistas, compositores e 
letristas da sua geração, e que chega agora 
a Portugal para um concerto único no 
Theatro Circo.

30€
Theatro Circo, Braga
21h30

AS MARIAS - ANTÓNIO RAMINHOS
STAND-UP COMEDY

António Raminhos sempre foi um miúdo 
pacato. Desde cedo que mostrou a 
sua queda para pensamentos idiotas e 
associações mentais ridículas, que lhe 
valeram o apelido de “o estúpido lá de casa”.
Apresenta-se ao vivo com As Marias um 
espetáculo que não é stand-up, não é um 
monólogo… é terapia…!

18€
Auditório Vita, Braga
21h30

AGENDA CULTURAL
MAIO '17

16 3120

THE GIFT
MÚSICA

ALTAR é o novo álbum dos THE GIFT, com 
data de lançamento mundial no próximo 
dia 7 de abril, produzido pelo icónico Brian 
Eno e misturado por Flood.
Um projeto de vida que se realiza em 2017 
e que os THE GIFT apresentam, ao vivo, 
em abril e maio. Um disco de dez canções, 
intemporais. Feitas durante dois anos. 
Pensadas ao longo de três. Sonhadas ao 
longo de vinte e dois.

20€
Theatro Circo, Braga
21h30

FILHO DA TRETA
TEATRO

Antigamente, a vida era uma selva. 
Agora, a vida é uma selfie. Toda a treta se 
dispersou e cresceu nas redes sociais e os 
especialistas têm tido alguma dificuldade 
em encontrar a genuína conversa da treta. 
Mas quem é vivo sempre falece, e também 
sempre aparece. Nada se perde, tudo se 
transforma. O código genético da Treta 
renasce em 2016 com a assustadora e nada 
aguardada peça de teatro FILHO DA TRETA.

15-22€
Multiusos de Guimarães 
22h

6 66
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P ediram-me para escrever sobre um tema 
atual. Pensei em falar sobre a visita do Papa 
Francisco a Fátima, para o centenário das 
aparições de Nossa Senhora aos dois pasto-
rinhos e à Lúcia, que pensa ter visto Nossa 
Senhora, mas talvez fosse um abajur com a 
luz acesa que ela, por usar aqueles óculos, 
achou ser uma divindade. Posto isto, come-
çam os estimados leitores e leitoras a perce-

ber por que é que não vou escrever sobre essa temática, sendo esta revista 
de Braga, sendo eu de Braga e sendo que a minha foto aparece aqui e 
há pessoas que não são boas com nomes, mas fixam caras – o que é uma 
característica maravilhosa da “pessoa humana”, como se diz hoje em dia. 
Portanto, sigamos para o tema que me trouxe aqui: as festas académicas.

Podia escrever sobre os vários tipos de frequentadores destas festas, mas 
não fiz um estudo assim tão aprofundado, nem sequer saí das festividades 
do Minho para me poder meter nisso. E eu só me meto no que conheço, 
salvo seja. Então, prefiro falar das minhas experiências, salvo seja, outra vez. 
Desculpem, isto está muito Quim Barreiros. Embora acabe por fazer sentido.

Não sei se já o disse neste espaço: eu não vou para novo. Tanto que, no 
meu tempo – típica expressão de velho -, a noite do antigo estudante, no 
Enterro da Gata, já era a mais adequada à minha pessoa. Sobretudo porque 
havia sempre um jantar (e comer em conjunto, com todo o respeito, é uma 
atividade que aprecio), o que adiava a ida para o recinto e, por sua vez, 
fazia com que eu tivesse de lá estar menos tempo. Não que eu não goste 
do recinto, já fui muito feliz naquela zona, mas não neste contexto. Pronto, 
demorei três meses a falar no SC Braga, mas já está. Voltando ao assunto: 
o que me incomodava era jogar à macaca para me desviar de copos no 
chão e de pessoas defronte, num chão pegajoso. Embora aquele espaço 
também seja feito para jogar. Jogar futebol, jogar ao ‘quanto álcool meu 
fígado suporta?’ e jogar com os corações das pessoas amadas que, amiúde, 
acabaram traídas.

Festejar academicamente
“NÃO ME SUJEM O ESTÁDIO! HÁ CAIXOTES PARA DEITAREM OS COPOS 
E HÁ QUARTOS PARA DEITAREM OS CORPOS”

RIR
por João Lobo Monteiro

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

Enquanto elemento sóbrio, a minha função, naquelas noites, passava 
por fixar o que as pessoas faziam e diziam, mas que, no dia seguinte, não 
se lembravam. Mais no sentido de praticar e espalhar o bem do que no de 
as condenar. Até porque recebi elogios de pessoas bêbedas ou a caminho 
desse estado e tenho de valorizar esse carinho, porque é raro e porque, 
tipo, é carinho na mesma. Além de que, naquelas conversas, dissertava-se 
sobre assuntos ainda por explicar. Enquanto estudantes universitários, nun-
ca parámos de criar ciência e era necessário haver alguém para fixar o que 
se ali criava. Prazer, era eu.

Terminando, que vocês têm de ir às vossas vidas, aconselho que apro-
veitem ao máximo estes tempos de festividades. Para quem os tempos já 
passaram, espero que tenham aproveitado, que tenham tirado boas fotos 
para aparecerem naquilo do ‘Neste dia’ no Facebook e que se encontrem 
com saudinha. E outra coisa: não me sujem o estádio! Há caixotes para 
deitarem os copos e há quartos para deitarem os corpos. 

© Luís Leite
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