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EDITORIAL

Vida de 
colecionador

É a bordo de um Ford GT que partimos para mais 
uma edição da RUA. Não, não vamos falar de 

automóveis topo de gama, nem vamos escrever 
sobre a especialidade. Apenas fizemos nosso um 

dos carros da coleção de Adriano Barbosa.

“Aquele que coleciona”. É desta forma tão simplista que o dicionário 
nos descreve a palavra colecionador. Ser colecionador é viver com uma 
paixão intensa e fazer de tudo para a conquistar. A alma preenche-
-se de desejo, por muito que o objeto possa parecer banal aos olhos 
de outra pessoa. “Não entendem”, diriam eles. Colecionar é sinónimo 
de recolher memórias, de cometer loucuras até, não fosse esta pai-
xão quase impossível de controlar. Nesta edição, fomos à procura de 
colecionadores que fazem jus à palavra. Homens que, por muito que 
trabalhem, arranjam sempre um tempinho para distrair-se à procura 
daquela raridade que lhes garante o tão orgulhoso brilhozinho nos 
olhos. Falamos de Adriano Barbosa, colecionador de carros clássicos, 
de Victor Coutinho, colecionador de discos, principalmente dos The 
Beatles, ou José Augusto Mendes, colecionador de motas Vespas. De 
Braga a Vila Nova de Famalicão, passando por Viana do Castelo, a RUA 
de setembro apresenta assim uma edição focada no homem e naquilo 
que o move. 
Contudo, houve tempo ainda para admirar, com toda a atenção, as 
posturas graciosas dos jovens cavaleiros que competirão no concurso 
de saltos de obstáculos na Bluewater Tour, no Centro Hípico de Braga. 
Com o cavalo como paixão, contamos aqui histórias de amor pelo hi-
pismo, destacando as características de uma prova que trará novamen-
te a Braga a tradição da equitação. 
No final, convidamos a perder-se pela arte que se respira em Vila Nova 
de Cerveira. A Bienal Internacional de Arte de Cerveira está patente 
até dia 16 de setembro, portanto, ainda é possível descobrir os encan-
tos das incríveis obras de Paula Rego, de Jaime Azinheira e de muitos 
outros artistas, nacionais e internacionais.

Quanto a nós, resta-nos desejar-lhe boas leituras. Ah, e se a temáti-
ca do colecionismo lhe agradar, que tal começar por colecionar-nos a 
partir de agora? Fica a sugestão! 

Andreia Filipa Ferreira
Diretora
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TERMINANDO O ESPECIAL SOBRE AS ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS QUE A RUA 
FOI PUBLICANDO AO LONGO DOS ÚLTIMOS MESES, APRESENTAMOS OS 

CANDIDATOS À CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA.

2017
Autárquicas

ELEIÇÕES
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A PROMOÇÃO EXTERNA E A 
CAPTAÇÃO DE NOVOS TURISTAS 

CONTINUARÁ A SER UMA 
PRIORIDADE DESTA COLIGAÇÃO.

DESTAQUES DE CURRICULUM
• Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia do Porto, onde 
completou também a parte curricular do Mestrado em Economia;
• Concluiu o Curso Avançado de Estudos Políticos do IEP, da Univer-
sidade Católica de Lisboa:
• Antes de ser presidente da Câmara exerceu funções no sector 
privado como Secretário Geral da Associação Portuguesa de Analis-
tas Financeiros e Diretor do Instituto Mercado de Capitais da Eu-
ronext Lisbon;
• Exerceu também durante vários anos a atividade de consultadoria 
pública e empresarial;
• Foi docente no Ensino Superior, na Porto Business School, Universi-
dade Fernando Pessoa e Universidade Lusíada;
• Foi vereador na Câmara Municipal de Braga de 2005 a 2013;
• Foi membro da Assembleia Municipal de Braga no mandato de 2001 
a 2005;
• Preside atualmente à Associação transfronteiriça de municípios 
Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular;
• É presidente do Conselho Executivo da Comunidade Intermunicipal 
do Cávado.

PROPOSTAS PRINCIPAIS
•  Consolidar as políticas de desenvolvimento económico e ino-

vação social, por um concelho mais competitivo e justo: reforço 
de competências da InvestBraga na área da dinamização econó-

mica e conclusão de projetos estruturantes, como o Novo Parque 
de Exposições de Braga ou o Mercado Municipal; 

aposta para a concretização do Innovation Arena, projeto 
que envolverá diferentes parceiros público-privados de Braga e 
que será uma referência nacional; reforço de programas sociais 
atuais e criação de novos para apoio às classes mais desfavo-
recidas; destaque também para a requalificação de diversos 
bairros sociais, como as Enguardas e Santa Tecla; criação de um 
novo centro de apoio a projetos relacionados com a inovação 
social, entre outros projetos destinados a desenvolver o em-
preendedorismo nesta área.
• Qualificar os serviços municipais para melhor servir os braca-
renses: modernizar os serviços municipais, nomeadamente na 
área da gestão urbanística e no atendimento ao munícipe, rees-
truturação de competências no universo das empresas munici-
pais e aposta numa maior qualificação dos recursos humanos e 
nas suas condições de trabalho. 
• Reforçar a dinamização cultural de Braga rumo à Capital Euro-
peia da Cultura: cumprir dois desígnios fundamentais para Braga 
- o primeiro será concluir com sucesso a candidatura à Rede de 
Cidades Criativas da UNESCO e implementar o programa de ação 
que foi proposto; por outro lado, no final do próximo mandato 
será conhecido o resultado da candidatura a Capital Europeia da 
Cultura que Braga irá apresentar. Para este projeto estruturante, a coligação aposta 
em dinamizar ainda mais a vida cultural, apostando no desenvolvimento de novas in-
fraestruturas, como a requalificação do São Geraldo, mas também na criação de no-
vos programas culturais e projetos, dinamizando e envolvendo a sociedade civil. 
• Promover a qualidade de vida com uma cidade mais sustentável e inteligente: 
aposta num novo paradigma de mobilidade, com a concretização de diversos pro-
jetos que já estão em marcha. Com investimentos já planeados em sede do PEDU 
2020, a coligação aposta também na redução dos constrangimentos de tráfego 
automóvel. A regeneração urbana e a defesa do património serão alvo de especial 
atenção. Por outro lado, existirá um reforço em projetos que estimulem mais os 
bracarenses a participar na vida pública, seja através do reforço do Orçamento Par-
ticipativo ou da criação de novos canais de interação com o poder político. Haverá 
também um projeto integrado de cidade inteligente, com a criação de um centro de 
controlo da cidade, novas aplicações móveis e crescente sensorização, bem como 
desenvolvimento de sistemas mais sustentáveis na gestão da cidade. Por fim, serão 
apresentadas propostas para a criação de novos espaços verdes e reforço dos par-
ques infantis de Braga.

Ricardo Rio 
44 anos, Atual Presidente da Câmara 

Municipal

BRAGA BRAGA

COMO PRESIDENTE DA CÂMARA 
VOU PUGNAR POR UMA 

IMPRENSA LOCAL TOTALMENTE 
LIVRE E ASSEGURAR QUE ASSIM 
SEJA. AO MESMO TEMPO, QUERO 

QUE A OPOSIÇÃO TAMBÉM 
POSSA USAR ESTES MEIOS PARA 

INFORMAR OS MUNÍCIPES.

DESTAQUES DE CURRICULUM
• Licenciado em Gestão de Empresas pela Universidade do Minho e 
Pós-graduado em Finanças pela Universidade Católica;
• Fundador e gestor de uma empresa de consultoria especializada em 
comércio internacional, Miguel Corais tem no seu percurso uma longa 
experiência em multinacionais ligadas à auditoria e banca; 
• Foi administrador do Parque de Exposições de Braga e presidente da 
Associação Portuguesa de Feiras e Congressos e da Comissão Organi-
zadora do Congresso da União de Feiras Ibero-americanas;
• Exerceu outras atividades enquanto consultor independente, sendo 
atualmente gestor e docente do Instituto Politécnico do Cávado e Ave 
(IPCA);
• Iniciou a sua militância política aos 16 anos na Juventude Socialista e, 
mais tarde, no Partido Socialista, tendo sido presidente da Comissão 
da Área Social da Assembleia Municipal;
• É hoje membro da Comissão Política Nacional, da Comissão Política 
Concelhia e do Secretariado Concelhio do Partido Socialista.

PROPOSTAS PRINCIPAIS
• Projetar todo o potencial de desenvolvimento dos bracarenses: 
Educação – apoiar a comunidade escolar com a finalidade de ter as 
melhores escolas públicas e as taxas de insucesso/abandono mais 
baixas do país; Cultura - reforçar o orçamento municipal da cultura em 

30%; reforçar o investimento na cultura e na forma-
ção de públicos, quer no apoio às artes performativas e grupos 
amadores de qualidade, quer incentivando a descentralização de 
ações culturais pelas freguesias; criar uma Oficina Cultural que 
tenha um papel complementar com o Theatro Circo e com o gnra-
tion, de forma a incentivar a criação de novos projetos culturais de 
excelência; criar um Conselho Municipal de Associativismo. 
Social – generalizar por todas as freguesias do concelho serviços 
sociais de proximidade e descentralizados no apoio aos mais desfa-
vorecidos, crianças e idosos; promover o Voluntariado Empresarial .
• Acelerar a Internacionalização de Braga, das suas instituições e 
empresas. Apostar fortemente no Turismo: criar uma instituição 
“Missão de Relações Internacionais de Braga” e simultaneamente 
estabelecer uma “Rede Internacional de Cooperação de Cidades 
com Braga”; alargar as funções da divisão do Turismo para além 
da sua ação de Posto de Informação; captação de eventos e con-
gressos de grande dimensão e com duração superior a três dias; 
criar um novo Parque Empresarial/ Industrial de grandes dimen-
sões e modernizar os Parques Industriais existentes; construção 

de um Parque Tecnológico que sirva as empresas de tecnologias, incorporando ciência 
e inovação.
• Criar novas políticas dirigidas para a juventude: construir a Casa de Juventude; promo-
ver o empreendedorismo jovem, alargando a outras áreas - que não só a tecnológica -, a 
ação da StartUp Braga.
• Projetar um concelho onde seja agradável viver, um concelho sustentável e de qualida-
de urbanística: criar um programa “Polis Municipal” para regenerar várias áreas urbanas 
que necessitem de intervenções, como por exemplo as zonas de Fujacal, Lamaçães, ur-
banização de Montélios, Parretas, Praceta do Padre Sena de Freitas ou Enguardas; me-
lhorar o trânsito da cidade e resolver alguns problemas, como o congestionamento de 
Infias, a ligação da Universidade do Minho ao centro da cidade, ligando a Rua de Santa 
Cruz com a Rua D. Pedro V; promover um grande programa que mobilize os bracarenses 
para privilegiarem a utilização dos modos suaves e dos transportes coletivos.
• Modernizar os Serviços e Processos Administrativos do Município - mais eficiência e 
mais transparência: restabelecer a confiança dos munícipes nas instituições e servir 
os bracarenses de forma ágil e justa, a fim de eliminar permanentemente a suspeição 
e acusações de iniquidade hoje existentes; reposicionar a AGERE para a sua função de 
utilidade pública; definir um novo estatuto que confira mais direitos à oposição, no sen-
tido de salvaguardar a equidade das diferentes forças políticas como reforço da demo-
cracia e do exercício democrático em Braga; criar uma comissão que garanta a igualdade 
de tratamento de todas as forças partidárias junto dos órgãos de comunicação social; 
melhorar os serviços municipais e os tempos de resposta, com um programa “Simplex 
Municipal” e um Programa de Desburocratização.

Miguel Corais  
39 anos
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MUDAR A SÉRIO. TRABALHO. 
HONESTIDADE. COMPETÊNCIA.

DESTAQUES DE CURRICULUM
• Licenciado em Ciências da Comunicação pela Universi-
dade do Minho; 
• Foi dirigente estudantil;
• Foi dirigente da Associação de Pais da EB 2,3 André 
Soares;
• Foi membro do Conselho Geral da EB 2,3 André Soares;
• Membro da Direção da Organização Regional de Braga 
do PCP; 
• Foi eleito pela CDU na Assembleia de Freguesia de S. Vi-
cente (Braga) entre 2005 e 2013; 
• Foi eleito pela CDU na Assembleia Municipal de Braga 
entre 2005 e 2013; 
• Foi eleito na Assembleia Intermunicipal do Cávado entre 
2009 e 2013; 
• É desde 2013 vereador eleito pela CDU na Câmara Mu-
nicipal de Braga.

PROPOSTAS PRINCIPAIS
•Valorização dos trabalhadores, defesa dos serviços públicos, 
com qualidade e acessíveis. Integração no mapa de pessoal de 
todos os trabalhadores com tarefas de carácter permanente 

que estejam ainda em situação precária.
• Remunicipalização da AGERE e reorientação dos 
serviços prestados para o interesse público. Conse-
quente revisão das tarifas aplicadas na água e saneamento.
• Reforço e modernização dos transportes coletivos. Am-
pliação da rede, revisão do modelo de tarifas e renovação da 
frota dos TUB.
• Desenvolvimento harmonioso do concelho, territorialmen-
te equilibrado e ambientalmente sustentável.
• Garantir uma política de urbanismo coerente, democrática, 
participada e transparente.
• Devolução do espaço público aos cidadãos. Devolução à 
esfera municipal da exploração e gestão do estacionamento 
pago na via pública.
• Repensar a rede viária e mudar o paradigma da mobilidade. 
Promover a retirada do tráfego de atravessamento do centro 
da cidade. Conversão das vias interiores de bairros habitacio-
nais em zonas de velocidade máxima de 30 km/h. Instalação 
de vias cicláveis com separação física.

• Aumento das áreas verdes, nomeadamente com a criação de parques urbanos
• Despoluição dos cursos de água (rios e ribeiras) e valorização das suas margens.
• Forte investimento na eduçação e na cultura. Requalificação do parque esco-
lar do ensino básico e de equipamentos culturais. Reorientação da atividade do 
gnration para as indústrias criativas e apoio a projetos culturais locais.
• Colocar o movimento associativo no centro das políticas culturais e educativas.
• Democratização e massificação da prática desportiva através da disponibiliza-
ção de meios e recursos às diferentes colectividades e todas as modalidades.
• Modelo de desenvolvimento económico que valorize as pequenas e médias 
empresas. Apoios ao investimento privado com contrapartidas para o interesse 
público.
• Definir uma estratégia para o sector do turismo, de sua promoção e dinamização, 
assente numa comunicação forte, coerente e integrada numa identidade institu-
cional da cidade, mas também na valorização dos recursos turísticos da região.
• Nova política fiscal, no sentido do alívio das famílias, nomeadamente através da 
progressiva redução da taxa de IMI, e das PME, via revisão das taxas municipais.

Carlos Almeida
34 anos

BRAGA BRAGA

UMA OUTRA POLÍTICA É 
POSSÍVEL. UMA POLÍTICA QUE DÊ 
PRIORIDADE À TRANSPARÊNCIA, 
À PARTICIPAÇÃO E À CIDADANIA. 

UMA POLÍTICA QUE PROMOVA UM 
URBANISMO QUE FAÇA CIDADE 

DO QUE HOJE É ESPAÇO HOSTIL E 
DESUMANIZADO.

DESTAQUES DE CURRICULUM
• Natural de Castelo Branco;
• Licenciada em Sociologia, especialização em Desenvolvimento 
e Políticas Sociais, pela Universidade do Minho e licenciada tam-
bém em Complemento de Formação Científica e Pedagógica 
para Educadores de Infância, Especialização em Educação para 
a Cidadania e Formação Pessoal e Social, pela Universidade Ab-
erta;
• Educadora de Infância no exercício de funções de Técnica Su-
perior de Ação Social na área da Infância e Juventude, na Segu-
rança Social;
• Representante do Centro Distrital de Braga da Segurança So-
cial na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Braga, 
desde março de 2013 até janeiro de 2015;
• Técnica Superior na Equipa de Assessoria aos Tribunais (Vila 
Verde), desde Março de 2017;
• Técnica superior de reeducação no Estabelecimento Prisional 
de Braga (Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais), en-
tre janeiro de 2016 e fevereiro de 2017;
• Assessora política na Assembleia da República, em regime de 
Cedência de Interesse Público, entre novembro de 2009 a junho 
de 2011;
• Em 2001, foi a primeira candidata do Bloco de Esquerda à 
Câmara de Castelo Branco, sendo ainda candidata a deputada 
à Assembleia da República em 2002 e 2005, por aquele círculo 
eleitoral;
• Em Braga, foi eleita deputada municipal em 2009, pelo Bloco de 
Esquerda e, em 2013, pelo Cidadania em Movimento.

PROPOSTAS PRINCIPAIS
• Igualdade social e inclusão: elaboração de um plano estratégico 
de combate à pobreza no município; intervenção urbanística e so-
cial em bairros populares ou vulneráveis e recuperação de casas de-

gradadas ou desabitadas para arrendamento 
a preços controlados.
• Participação e cidadania: desenvolvimento de pro-
cesso de participação efetiva e qualificada, relativo aos pla-
nos de desenvolvimento estratégico, urbanístico, de mobili-
dade e de inclusão social; promoção de uma administração 
municipal aberta e transparente, que supere os fraquíssimos 
índices de divulgação, comunicação e participação nas deci-
sões pelos munícipes, designadamente através da disponi-
bilização online de todos os projetos, pareceres e decisões.
• Urbanismo e urbanidade: recuperação e manutenção do es-
paço público no quadro de uma política integrada e efetiva 
de revitalização urbana, articulando as dimensões de inter-
venção territorial, urbanística, social e ambiental; aplicação 
da norma de velocidade máxima de 30Km no centro urbano, 
inserida num conjunto de medidas mais amigáveis, que redu-
zam o uso do automóvel, aumentem o uso do autocarro, da 
bicicleta e favoreçam andar a pé; acesso de transporte públi-
co em todos os pontos do concelho, através da adoção de um 
sistema multimodal de transportes e da revisão dos trajetos 
e horários dos TUB.
• Educação e cultura: criação de uma rede de creches munici-
pais, elaboração de um Projeto Educativo Municipal que respei-
te a autonomia das escolas e revisão da Carta Educativa tendo 
em vista a coesão territorial; criação do Parque Arqueológico de 
Braga; reabilitação da Fábrica Confiança, património municipal, 
e sua imediata colocação ao serviço da cultura; adoção de um 
programa de descentralização de espetáculos e iniciativas cul-
turais para polos e freguesias mais periféricas, como por exem-
plo, Palmeira, Veiga de Penso, ramal de Braga, Vale do Este e 

Sobreposta, Padim da Graça ou Crespos, entre outras).
• Ambiente e sustentabilidade: imediata construção do Parque EcoMonumental de 
Sete Fontes; remunicipalização total da água e da sua distribuição, através da aquisi-
ção pelo Município da totalidade do capital da AGERE; estudo e implementação de um 
novo sistema de recolha de lixos, implementação da recolha seletiva de lixo orgânico 
para compostagem e concretização da limpeza permanente das ruas.
• Economia e desenvolvimento: recuperação e revitalização dos centros comerciais 
de primeira geração, em diálogo com os proprietários e arrendatários, para a criação 
de emprego de jovens em atividades artísticas e multifacetadas; desenvolvimento de 
estudos e debates sobre a utilidade da aplicação de uma taxa turística; criação de um 
programa de apoio ao comércio tradicional para a qualificação e certificação das lojas 
antigas e da elaboração do respetivo roteiro.

Paula Nogueira
49 anos
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BRAGA

COMO EIXOS FUNDAMENTAIS DA 
NOSSA CANDIDATURA POSSO 

REALÇAR A MOBILIDADE, A ÁGUA, 
A CULTURA E O AMBIENTE.

DESTAQUES DE CURRICULUM
• Natural de Arcos de Valdevez;
• Estudou Medicina na Universidade de Coimbra;
• Médico especialista em Ortopedia no Hospital de Barcelos desde 
2003, data em que fixou residência em Braga;
• É também escritor e escritor de canções;
• Iniciou a atividade política no extinto PRD do General Eanes, passou 
pelo Partido Socialista (que deixou recentemente), onde desempe-
nhou a função de líder do grupo municipal do PS na Assembleia Mu-
nicipal de Arcos de Valdevez.

PROPOSTAS PRINCIPAIS
• Mobilidade: redefinição do Triângulo da Mobilidade, adotando a se-

guinte prioridade - Trânsito Pedonal, Transportes Públicos, Modos Sua-
ves (bicicleta) e Trânsito Automóvel; criar um programa de revisão das vias 

de circulação pedonal (passeios), corrigindo as não conformidades à Lei das 
Acessibilidades; reformular o funcionamento dos 

TUB; criar ciclovias, tirando proveito das características de 
relevo da cidade e adotar um sistema urbano de bicicletas par-
tilhadas, sendo parte da frota com motor elétrico auxiliar.
• Ambiente: remunicipalizar a AGERE, devolvendo aos braca-
renses a exploração e distribuição da água; desenvolver urgen-
temente as políticas de adaptação às alterações climáticas, 
promovendo a arborização da cidade, a adoção de isolamento 
térmico nas remodelações, etc.; criar uma rede de parques da 
natureza em redor da cidade, iniciando com o Parque da Natu-
reza das Sete Fontes.
• Economia: consolidação das contas públicas e redução da dí-
vida via a contenção da despesa; dar resposta às necessidades dos empresários, tor-
nando o concelho mais atrativo e aumentando a captação de investimento, de preferência 
por atividades de maior valor acrescentado; promover o turismo sustentável no concelho, 
capitalizando e evidenciando a diversidade de propostas que Braga dispõe e que estão por 
explorar, sem esquecer os direitos laborais dos trabalhadores e o direito ao descanso dos 
moradores; criar um programa municipal de reabilitação urbana, integrando as políticas de 
mobilidade, adaptação às alterações climáticas e acessibilidades, em conjunto com todas 
as Juntas de Freguesia e outras entidades pertinentes.
• Cultura: promover programas culturais (poesia, literatura, pintura, fotografia, música, 
street art) para idosos e jovens, em articulação com as associações pertinentes, escolas 
da cidade e equipamentos municipais; promover a criação no Shopping Santa Cruz de um 
centro cultural e artístico, com alugueres low cost para bandas e artistas, à semelhança do 
concretizado no Centro Comercial Stop, no Porto; fazer regressar o evento Noite Branca 
à sua génese cultural, apostando em talentos locais e em trabalhos comissionados com 
a devida antecedência, com orçamento total mais reduzido mas dedicado inteiramente à 
arte; designação de locais dedicados a street art.
• Desporto: criar um complexo de lazer e desporto, de administração única, formado pelo 
Estádio 1.º de Maio, Pavilhão Flávio Sá Leite, Parque de S. João da Ponte, Estufa Municipal (a 
reabilitar) e Piscinas da Ponte; reabilitar faseadamente o Estádio 1.º de Maio e os ringues da 
cidade, conferindo-lhes características modernas de segurança e de funcionalidade.
• Ação social, formativa e educativa: fim da BragaHabit, passando as suas competências 
para as Juntas de Freguesia; criação de um programa de melhoria de carências habitacio-
nais para pessoas vulneráveis e sem recursos; cadastrar as associações ativas e avaliar os 
apoios municipais em curso; rejeitar totalmente o modelo de Contrato Emprego Inserção 
para a contratação de auxiliares nas escolas e restante município, adotando uma cultura 
ética de contratação; criar um programa de bolsas de estudo/formação para jovens e adul-
tos, com apoio das empresas da cidade.

Armando Caldas  
52 anos
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AVENIDA DA LIBERDADE
por Luís Tarroso Gomes

Um inesperado tédio eleitoral
“PERANTE ESTE CENÁRIO DESOLADOR, A OPOSIÇÃO, 
AGORA TODA À ESQUERDA E COM O EXEMPLO 
DE UMA BEM-SUCEDIDA GERINGONÇA A NÍVEL 
NACIONAL, NÃO FOI CAPAZ DE CONVERGIR”

E
ra impossível fazer pior depois de Mesquita Machado, em 
particular depois dos desastrosos últimos meses do seu 
derradeiro mandato. Por isso, tendo ganho as eleições de 
2013, a Coligação Juntos por Braga tinha o caminho aberto 
para brilhar. Conseguiu desiludir em inúmeras áreas, incluindo 
naquelas em que não podia falhar: urbanismo, espaços verdes, 

mobilidade, diálogo com a cidade. O projeto da Coligação era fraco, não 
tinha esboçado um plano para gerir a herança e esgotou-se semanas após 
as eleições.

A partir daí, os novos autarcas deixaram o barco à deriva, deslumbrados 
com a fama de aparecer nos jornais (e chegámos a assistir a conferências 
de imprensa para anunciar banalidades com quatro vereadores presentes!) 
Ao mesmo tempo, uma parte da imprensa esteve tomada por uma enorme 
apatia noticiosa. Grandes polémicas deste mandato que se arrastaram 
durante várias semanas - trapalhada da Quinta das Portas, falta de licença 
nas obras da Academia do Braga, autorização de um inestético e chocante 
hipermercado na Rua 25 de Abril, falta de avaliação dos terrenos doados 
ao Braga, permuta vergonhosa de terrenos na Rodovia, enormes outdoors 
suspeitos, etc. - não mereceram qualquer destaque ou investigação nos 
jornais diários locais, enfraquecendo a democracia local.

Em vez de discutir, decidir e fazer, a Câmara gastou o tempo - e o nosso 
dinheiro - a anunciar a todo o momento em comunicados e no Facebook que 
tem intenção de fazer coisas. Ou que foi a algum sítio ou recebeu a visita 
de alguém. Vive obcecada com a comunicação. E, para ninguém notar a 
incapacidade de resolver o que interessa - como se os bracarenses fossem 
parvos - triplicou a dose de festas e de eventos de entretenimento, afetando 
uma parte considerável do orçamento municipal. Chegamos assim a 2017 
com os mesmos problemas de 2013, sendo certo que muitos deles há muito 
que já precisavam de solução urgente. 

O poder fez também desaparecer do dia a dia a Coligação Juntos por 
Braga e os partidos que a formam, reduzidos a iniciativas simbólicas e 
espaçadas. E, com tantos problemas por resolver em Braga e sabendo que 

tão pouco se fez neste mandato, a solução que a Coligação Juntos Por Braga 
apresenta até 2021 é... a de manter a equipa candidata! Enfim, se ganhar as 
eleições, está visto o que vão ser os próximos quatros anos.

Perante este cenário desolador, a oposição, agora toda à esquerda e com 
o exemplo de uma bem-sucedida geringonça a nível nacional, não foi capaz 
de convergir. Há certamente diferentes pontos de vista entre os partidos, 
mas não vejo nenhuma questão local em que não fosse possível uma 
base de entendimento entre eles. Por estranho que pareça, num contexto 
tão favorável, a Esquerda bracarense não foi capaz de oferecer à cidade 
uma alternativa alargada, séria e ganhadora que apresentasse solução 
para os inúmeros erros do passado, não só de Mesquita Machado, mas 
agora também de Ricardo Rio (que em muitos aspetos foi um seguidor de 
Mesquita, numa versão mais simpática e moderna mas bem menos eficaz). 

Teremos, assim, que escolher entre três candidaturas clássicas - PS, 
CDU e BE - com cabeças de lista com perfis muito diferentes, a que se 
junta uma de última hora do partido Nós, Cidadãos. Se nenhuma destas 
vencer a Câmara - e lembro que, neste caso, não há possibilidade de se 
formarem coligações a posteriori para governar -, é imprescindível que 
consigam alargar a sua representação para ganharmos um executivo mais 
plural, retirando a inútil maioria absoluta à Coligação. 

Sobre o Autor
O advogado que gosta de pensar e planear cidades — e não se conforma.
projetaravenidas.wordpress.com
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AVENIDA DA LIBERDADE
por Rui Marado Moreira

O passeio autárquico bracarense - sem 
emoção e sem interesse
“A EMOÇÃO DEVERÁ ESTAR EM PRINCÍPIO 
ARREDADA DAS AUTÁRQUICAS BRACARENSES, 
ADIVINHANDO-SE, SEM GRANDE RISCO, QUE DAS 
ELEIÇÕES VENHA A RESULTAR UMA COMPOSIÇÃO 
DA CÂMARA IGUAL À QUE TEMOS HOJE”

H
á uma diferença séria entre uma eleição sem emoção e uma 
campanha sem interesse. No que diz respeito a Braga, dificil-
mente as eleições autárquicas de 2017 serão emocionantes. 
Passo a explicar: nenhuma Câmara é perdida ao fim de um 
mandato, salvo havendo recandidatura do anterior titular ou 
nabice estratosférica do novo incumbente. Muito menos quan-

do o principal partido da oposição ainda vive a ressaca de 37 anos de poder e, 
sobretudo, da perda desse mesmo poder.

Sempre esteve, por isso, criado o caldo para que as autárquicas que se avi-
zinham sejam um passeio para Ricardo Rio e a Coligação Juntos por Braga. O 
candidato socialista não joga para ganhar, mas apenas para tentar aproveitar 
a remota hipótese que um PS em frangalhos lhe deu para poder vir a ser para 
Ricardo Rio o que este foi para Mesquita: um sucessor natural quando, daqui 
a oito anos a lei de limitação de mandatos impuser uma alternância. Para 
isso, o - competente, mas até ver demasiado apagado - Miguel Corais precisa 
de sair definitivamente do anonimato e concretizar em propostas as novas 
ideias e a nova ambição que promete e que já devia ter apresentado.  

Entre as candidaturas que concorrem pela eleição de vereadores, também 
não se antevê qualquer novidade. A afirmação do vereador Carlos Almeida 
como líder da oposição deverá garantir-lhe um resultado louvável, o qual 
será totalmente merecido, mas insuficiente para que a CDU consiga eleger 
um segundo vereador. Para que isso fosse possível, a CDU tinha de quase 
duplicar a votação que teve em 2013. Por seu turno, o Bloco de Esquerda 
quer fazer seus os votos que a candidatura independente Cidadania em Mo-
vimento teve em 2013 e acrescentar-lhe uns mil e quinhentos, lutando pelo 
último lugar na vereação, mas tal tarefa também se avizinha hercúlea, desde 
logo pelo bom trabalho do vereador da CDU, que promete açambarcar os 
votos à esquerda.

Assim sendo, a emoção deverá estar em princípio arredada das autárqui-
cas bracarenses, adivinhando-se, sem grande risco, que das eleições venha a 
resultar uma composição da Câmara igual à que temos hoje. A noite eleitoral 
só correrá o risco de ser minimamente animada caso o PS e/ou a Coligação 
tenham um resultado excecionalmente bom ou mau, situações improváveis 

em que poderia, aí sim, estar em risco uma mudança na composição da ve-
reação, com o Bloco podendo eventualmente, nesse caso, disputar o último 
lugar disponível. Um cenário que, convenhamos, não é nada previsível.

À antevisão de uma eleição pouco emocionante não devia, porém, cor-
responder a realidade de uma campanha amorfa. Infelizmente, é o que tem 
sucedido. A pequena candidatura do Nós, Cidadãos, que não dispõe de cen-
tenas de milhar de euros para a campanha, foi a única que até ao momen-
to em que escrevo se dignou começar pelo que deveria ser essencial, o seu 
manifesto político. Todos os outros têm vindo a trabalhar no domínio da 
auto-justificação ou da fantasia. 

Assim, enquanto o Bloco grita ao mundo a igualdade dos outros e a CDU 
puxa dos galões do seu vereador, as principais candidaturas teimam em não 
propor nada de relevante: Miguel Corais promete novas ideias, mas ainda 
não disse quais são (salvo as propostas aqui publicadas na RUA); por seu 
turno, a Coligação vive com o fantasma da falta de obra neste mandato, 
espalhando pela cidade cartazes em que, com recurso a verbos ambíguos, se 
“cola” ao legado de Mesquita, às festas populares e até ao IKEA. Um ridículo 
tremendo que não mata, mas aleija, e sobretudo um sintoma preocupante 
de que a Coligação se auto-avalia pelo padrão obreirista do mesquitismo, ao 
invés de valorizar devidamente a simples boa gestão, afirmando sem medo 
que esta não só não é despicienda, como aliás devia ser o essencial. 

O resultado desta mediocridade será, curiosamente, uma campanha dig-
na dos tempos de Mesquita Machado, em que ficarão para a história uma 
avalanche de brindes e um vazio de projetos. Que os eleitores contrariem a 
história e se atrevam a retirar ao passeio autárquico bracarense um pouco 
do tédio que se antevê, brindando a cidade com resultados um bocadinho 
mais interessantes do que promete a campanha. Os dados estão lançados, 
em outubro logo se vê. 

Sobre o Autor
Cidadão. Advogado. Liberal. Apaixonado. Livre. Desporto preferido: "mandar vir".
Ódio de estimação: o poder do Estado.
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Três décadas de Encontros
da Imagem
 
Este ano, o festival Encontros de Imagem festeja os seus 30 anos. 
Considerado um dos festivais de fotografia mais importantes da 
Europa, ao longo destas três décadas o festival teve como princi-
pal preocupação alargar o leque de autores nacionais do panorama 
fotográfico. Outro dos objetivos principais deste festival é alicerçar 
relações de colaboração com outros festivais e instituições no sen-
tido de promover, preservar e valorizar a cultura fotográfica. Nesta 
edição, e em jeito de comemoração, o tema é livre.
A edição de 2017 decorrerá entre os dias 15 de setembro e 29 de 
outubro e poderão ser vistos trabalhos de 55 artistas, nacionais 
e estrangeiros, distribuídos por 49 exposições em 18 espaços di-
ferentes, públicos e privados, nas cidades de Braga, Barcelos, Gui-
marães, Vila Nova de Famalicão e Porto. 
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JP Simões atua no Theatro Circo 
a 23 de setembro

Bloom é o novo heterónimo de JP Simões e Tremble Like a Flower o primeiro 
rebento deste camaleónico músico português. 
Depois de fazer parte de projetos como Pop dell’Arte, Belle Chase Hotel, 
Quinteto Tati e nos últimos anos a solo, JP Simões lança um novo projeto mais 
onírico e pessoal, resultante de três anos de trabalho e várias viagens. 
Dia 23 de setembro, no Theatro Circo, Bloom sobe ao palco para apresentação 
de Tremble Like a Flower. 
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Jazz ao Largo regressa depois 
do sucesso de 2016

Após o sucesso da primeira edição, em 2016, o Jazz ao Largo, ideia da Burgo 
Divertido Associação, regressa à cidade de Barcelos nos dias 13 a 17 de 
setembro com entrada livre.
Este ano, o festival conta com algumas novidades. A destacar a parceria 
com a ZOOM, que resulta na apresentação do filme Bird - Fim de Sonho, 
de Clint Eastwood, e também sessões de free jazz na Frente Ribeirinha da 
Azenha, com os duos Susana Santos Silva + Jorge Queijo e Gabriel Ferrandini 
+ Pedro Sousa. Os projetos Tim Tim por Tim Tum, Coreto Porta Jazz e La La La 
Ressonance tem lugar marcado no largo Dr. Martins Lima. 
A parte da tarde do dia 16 está reservada para um workshop de improvisação 
liderado pelos músicos Susana Santos Silva e Jorge Queijo. 

Braga reconhecida como Destino Europeu 
de Património 2017

The Luxury Travel Guide, conceituada publicação britânica, distinguiu Braga 
como European Heritage Destination of the Year 2017. Representativa do 
topo do reconhecimento de viagens e turismo de luxo, The Luxury Travel Gui-
de viajou pela Europa ao encontro de alojamentos, restaurantes, destinos e 
empresas de turismo merecedores de distinções. 
“Este é mais um reconhecimento internacional que vem reforçar a notorie-
dade de Braga como destino turístico, sendo de realçar que se foca no seg-
mento de luxo que é o turista que desejamos cada vez mais captar para a 
cidade, considerando que é o que mais retorno económico proporciona”, as-
segura Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga. 
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A galinha
“EM TEMPOS, COLECIONEI MAIS COISAS. E GUARDO-AS. 
GUARDO MUITAS DO CORAÇÃO, COMO DENTES DE LEITE 
DAS FILHAS, A PRIMEIRA CHUPETA, OS DESENHOS 
MAIS ENIGMÁTICOS DELAS OU OS DESENHOS 
OFERECIDOS NO DIA DO PAI. MAS ISSO NÃO 
INTERESSA A MAIS NINGUÉM. SÓ A MIM. 
SENDO A COLEÇÃO QUE MAIS AMO”

PALAVRAS
por Paulo Brandão

O
s colecionadores são seres cativantes de tanto desejarem 
ser completos. Na verdade, quem coleciona, e não importa 
o quê, gosta de ter, de guardar, de sistematizar. Mas não se 
pense que este “ter” seja algo que esteja longe do ser. Pelo 
contrário. Quem coleciona ama e “é”.

Os colecionadores estão longe do personagem da gali-
nha dos ovos de ouro, que na história tradicional esventra a galinha para 
descobrir o segredo de transformar a m**** em ouro e ficar rico rapida-
mente. Os colecionadores sabem esperar. Observam, estudam, tocam, fo-
lheiam, usam a lupa, trocam informações, fazem amizades, orgulham-se 
dos outros colecionadores homónimos nos temas, alugam apartamentos e 
outros espaços para guardar os objectos de sua eleição. Eles são a galinha 
dos ovos de ouro e nunca se deixam apanhar pelo esventrador.

Eu sempre gostei de livros. E guardo-os longe da humidade e do pó, das 
canetas de tinta permanente e das dobras propositadas nos cantos a servir 
de marcadores de leitura. E quem o faz é mais leitor do que colecionador. 
Sendo ambas as figuras, prevalece o tacto do colecionador. Na verdade, eu 
coleciono os livros que gostaria de ler ou leio. Não fico com um livro de que 
não gosto nem compro algo que saiba que não vai durar na estante. Sou 
um colecionador por simpatia, porque gosto de escritores, porque gosto de 
pensar, porque gosto de saber. Não me interessa ter um livro do século XVII 
em latim. Não o saberia ler e por isso não poderia fazer parte da minha 
coleção, por muito valioso que fosse. Sei, como é óbvio, que nunca lerei 
as centenas de livros que tenho, e que muitos são em inglês, em francês 
ou espanhol, o que dificulta a leitura. Mas como ler Borges sem ser em 
espanhol? Como ler Shakespeare sem ser inglês? Como ler Simone sem ser 
em francês? Mesmo que me custe horas ou fique sempre pelas primeiras 
páginas, o original vale a pena.

Em tempos, colecionei mais coisas. E guardo-as. Guardo muitas do cora-
ção, como dentes de leite das filhas, a primeira chupeta, os desenhos mais 
enigmáticos delas ou os desenhos oferecidos no dia do pai. Mas isso não 
interessa a mais ninguém. Só a mim. Sendo a coleção que mais amo.

Em tempos colecionei cromos, selos de correio, separadores de livros, 
latas de sumos, jornais, revistas, posters de cinema, enfim, nada de muito 
sistematizado ou lógico, e muito longe da sagacidade dos colecionadores 
genuínos. No entanto, guardo muito do que juntei, mas não tenho ânimo, 
por exemplo, de guardar mais latas. Seria um pouco, sinto-o agora, absur-
do. Mas para mim, mais absurdo ainda, olhando para os outros, é colecio-
nar toda a vida com dedicação e vender as coleções porque o dinheiro, com 
a idade adulta, se tornou urgente, como se colecionar fosse uma coisa de 
criança ou um substituto à morte, que na verdade é, mas como sou novo, 
recuso-me a ver.

Vão-se os anéis, ficam os dedos, e um dia nem dedos haverá, pois o tem-
po corre para tudo e todos, menos para a pulsão ou compulsão de juntar. 
Como é sabido, até os cães de rua escondem os ossos. Juntar é uma questão 
de sobrevivência e um lugar respeitador da humanidade. As bibliotecas são 
para mim o mais vivo dos lugares. Não são cemitérios de letras ou locais de 
escritores desossados. Lá, tudo é sistematizado e, como sabem, o compu-
tador diz-nos o corredor e a estante onde estão os “nossos livros”. E lá não 
entram nem cães nem galinhas. Só o tempo de colecionar as letras e as fra-
ses que precisamos para a nossa imaginação, trabalho ou tese de mestrado.

Ah, já agora, coleciono tudo o que escrevo e em breve esta crónica será 
arquivada aqui em casa. É bom, por isso, que não tenha erros ou gralhas. 

Sobre o Autor
Diretor artístico do Theatro Circo.
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CÓDIGO POSTAL
por José Gonçalves Lopes

Funicular do Bom Jesus

Bom Jesus, guardião da cidade de Braga, capital do Minho, uma 
das cidades mais relevantes do Norte, possui na sua encosta 
verdejante o primeiro funicular construído na Península Ibérica. 
Quem mandou construir o elevador foi o empresário Manuel Joa-

quim Gomes, que no século XIX percebeu que devia substituir o esforço 
equídeo que puxava os veículos sobre carris que levavam as pessoas ao 
topo do monte. 

O suíço Niklaus Riggenbach foi o engenheiro responsável pelo equi-
pamento, com a ajuda técnica do engenheiro português de ascendência 
francesa Raul Mesnier du Ponsard, que ficou encarregado dos trabalhos, 
iniciados em março de 1880. No mesmo mês, mas de 1882, no dia 25, é 
inaugurado o elevador do Bom Jesus. 

Como funciona o funicular? O equipamento é constituído por duas 
cabines, com a capacidade para 38 pessoas, 5000 kg cada, com um de-
pósito de água cada uma com capacidade para quase 6000 litros. O de-
pósito da cabine que se encontra na parte superior é enchido com água, 
enquanto a que está em baixo esvazia. Essa diferença de pesos permite o 
movimento das duas cabines. 

A distância da viagem é de 274 metros, com um desnível de 116 metros. 
Nos dias de hoje, este funicular é o mais antigo no mundo, com 135 anos e 
ainda a funcionar com o sistema de contrapeso de água. 

A 23 de maio de 2013 foi classificado como Monumento de Interesse Público.
Se ainda não experimentou esta viagem, fica aqui a minha sugestão. 

É uma forma diferente e menos cansativa de apreciar toda a beleza do 
complexo do Bom Jesus. 

Sobre o Autor
Necessito de doses diárias de história.
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HISTÓRIAS DA RUA
por Liliana Trigueiros

O carro da frente
“NOS VOSSOS ROSTOS ESTÃO AS TARDES 
DE PRAIA EM QUE VOCÊS ME AJUDAVAM A 
ENCONTRAR CONCHAS E BÚZIOS QUE DEPOIS 
PINTAVA ESCREVENDO NO INTERIOR - GOSTO 
MUITO DE TI, MÃE”

Í
amos na estrada a conversar e, de repente, viste que o carro da frente 
era o nosso carro. O carro em que eu ficava a chorar numa cadeirinha 
do banco de trás com saudades vossas. Com medo de ficar ali sozinha. 
O carro da frente.

Quem seria aquele senhor que estava no lugar em que o meu pai 
se sentava quando me levava à praia? Naqueles dias, em que depois 

de fazermos longas caminhadas à beira-mar e cócegas um ao outro até não 
conseguirmos respirar mais, voltávamos para casa e eu queria que aquele 
odor a algas permanecesse no meu corpo ficando como a memória daquela 
tarde. Nesses finais de tarde, a mãe dizia-me que o meu cabelo iria ficar 
verde. Dizia-me que o cabelo deixaria de ser cabelo, passaria a algas. A mãe 
dizia-me tudo isto e eu ficava a imaginar se seria bonita assim. Via-me em 
frente do espelho e enquanto me repetias que pareceria um extraterrestre, 
eu criava a minha imagem estranha. Ficava a imaginar o que as outras 
meninas me diriam quando me vissem, depois das férias grandes, com duas 
tranças que cairiam pelos ombros de algas. 

Íamos a conversar na estrada e eu olhava-vos. Nos vossos rostos estão 
as rugas que me mostram que já não sou menina. Que já não acredito 
na história do cabelo feito de algas. Nos vossos rostos estão as tardes de 
praia em que vocês me ajudavam a encontrar conchas e búzios que depois 
pintava escrevendo no interior - gosto muito de ti, mãe. Nos vossos rostos 
estão as manhãs em que saltava para a vossa cama dizendo que ia chegar 
mais uma vez atrasada à escola; aquelas manhãs em que me escolhias a 
roupa e eu nunca gostava da tua opção. Ainda te lembras daquela manhã 
em que te zangaste comigo e me levaste à escola vestida com um pijama? 
Nessa manhã, as meninas riram-se de mim. Riram-se das pantufas e dos 
bonequinhos estampados nas minhas calças. Eu fiquei incomodada tentando 
não entender os segredos que as meninas diziam. Elas, encostando a boca 
ao ouvido da outra com a mão ainda pequena, escondendo a confidência e 
olhando para mim de soslaio, iam comentando a minha figura.

Nos vossos rostos estão todas as madrugadas em que passei o corredor 
escuro, devagarinho para não acordarem, deitando-me entre vós. Estão 
todas as madrugadas em que sonhava que vocês não estavam no quarto 
ao fundo do corredor e acordava com medo de ficar sozinha, acordava 
com o mesmo medo de quando íamos na estrada, no carro que agora está 
à nossa frente e eu ficava a chorar, numa cadeirinha do banco de trás. 

Nota: Este texto foi escrito num outro verão. Foi escrito a 13 de 
setembro de 2004 como lembrança de muitos verões da minha infância. 
Talvez haja muitos outros verões passados com algas e com conchas 
pintadas com outras mãos. 

Sobre o Autor
Fujo de consultórios e de diagnósticos. Entro e conto histórias da Rua. 
Psicóloga. 
liliana.trigueiros@gmail.com
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COLECIONADORES 
de memórias 

POR Andreia Filipa Ferreira  FOTOGRAFIA Nuno Sampaio  

SÃO PEÇAS RARAS QUE DESPERTAM MEMÓRIAS ANTIGAS OU PEÇAS 
COMUNS QUE SE VESTEM DE JOIAS AOS OLHOS DE QUEM AS TÊM. AS 

COLEÇÕES PREENCHEM UM ESPÍRITO DE POSSE QUE, MAIS DO QUE VALOR 
MONETÁRIO, TÊM UMA INEXPLICÁVEL ESTIMA SENTIMENTAL ASSOCIADA. 

DOS CARROS ÀS MOTAS, PASSANDO PELOS VINIS QUE ESPELHAM UMA 
PAIXÃO INDESCRITÍVEL PELOS THE BEATLES, OS COLECIONADORES 
SÃO PESSOAS QUE TRAZEM EM CADA OBJETO UMA HISTÓRIA, UMA 

RECORDAÇÃO, UM MOMENTO QUE FICOU PARA A VIDA.
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E
stamos em Braga, no reconhecido stand automóvel Stock-
-Car. Os modelos robustos que se apresentam para venda 
dentro daquelas portas envidraçadas podem surpreender-
-nos, mas não é essa a causa da nossa visita. Subimos as es-
cadas, como quem se aventura numa viagem numa máqui-
na do tempo: lá em cima, organizados ao gosto de Adriano 
Barbosa, os automóveis que contam uma verdadeira histó-

ria de amor pelos motores apresentam-se como uma exposição para todos. 
Há belos Alfa Romeo, há Ford, há Fiat, há Lancia... “Hoje tenho cerca de 70 
carros guardados e não posso dizer que tenho marcas favoritas”, conta-nos 
Adriano, um colecionador de automóveis clássicos (e não só – como pode-
mos ver pelo charmoso Ford GT azul, estacionado num cantinho especial, 
ou pelos Ferrari, impecavelmente protegidos). “Esta história começou há 
quase 40 anos. Foi o meu pai que me aliciou, de certa forma. Ele vendia 
automóveis e eu desde pequeno que fui gostando também. Mas porquê os 
automóveis clássicos? Um dia, em 1976, um amigo do meu pai pediu-lhe 
ajuda para se desenvencilhar de um Citröen arrastadeira, queria enviar o 
carro para a sucata. Eu assisti à conversa e achei imensa graça ao carro. Na 
altura, o carro custava 1500 escudos, ou seja, 750 euros de hoje. Então, re-
solvi pedir o dinheiro emprestado ao meu pai para poder ficar com o carro. 
Lembro-me que o meu pai me perguntou: “mas para que queres isto? Não 
tem valor nenhum!”, mas lá o convenci a emprestar-me o dinheiro para o 
comprar. Fui buscá-lo, enchi-lhe os pneus, tirei-lhe o pó e trouxe-o para 
arranjar. Arranjei-o e guardei-o.  Passado uns tempos, encontrei outro carro 
que também gostei muito, um Volkswagen Cabriolet, e fiz basicamente a 
mesma coisa. Fui ganhando cada vez mais gosto, fui adquirindo e restau-
rando, sempre com as peças originais, e hoje tenho pena de alguns carros 
que vendi, mas não podemos viver de arrependimentos”, explica-nos Adria-
no, sempre alegre e bem-disposto. 

Num passeio pelo espaço, com Adriano Barbosa como guia, compomos 
as peças deste verdadeiro puzzle de histórias de carros. Começámos por 

Hoje tenho cerca de 70 carros 
guardados e não posso dizer que 
tenho marcas favoritas.

conhecer o menino dos seus olhos, o Lotus Elan S4, de 1970, de cor branca. 
Adriano tem dois destes modelos – o normal e o de competição. “Foi um 
carro que me marcou na minha adolescência. Quando tinha 16 anos e o vi 
pela primeira vez a circular em Braga achei-o tão lindo que me apaixonei 
imediatamente. Nunca deixei de gostar dele. Até o dono da McLaren tem 
um destes e usa-o todos os dias! Ele diz que só um génio como o Colin 
Chapman o podia ter inventado e que nunca se fabricou nenhum carro tão 
perfeito no mundo. Eu concordo com ele!”, diz-nos o colecionador. Entre os 
Alfa Romeo, a escolha por um preferido é difícil. “São todos tão charmosos, 
tão elegantes. Mas se calhar destacaria o Alfa Romeo que era da minha fi-
lha Adriana, quando ela tinha 18 anos. É um carro que vale pouco dinheiro 
hoje, mas foi o primeiro carro dela e, por isso, são memórias engraçadas”, 
explica-nos. Com MGA, MGB e MGC na lista da coleção, já para não falar 
nos Corsa GT, nos Minis 300 e 600, no Citröen 2CV que é o delírio do neto 
ou o Ford Capri GT completamente original, Adriano Barbosa mantém no 
espaço dois automóveis que muitas recordações lhe trazem. Recordações 
de momentos felizes na sua carreira de piloto: o SIMCA Rallye 3 que foi o 
seu primeiro carro de competição e o Ford Sierra RS Cosworth igual ao que 
conduziu quando foi campeão nacional de velocidade, em 1977. E quando 
lhe perguntámos se vendia esta coleção, a resposta é direta: “Vendê-los não 
faz assim muito sentido. Vendê-los é como vender um bocado de mim”, 
esclarece, acrescentando: “Eu não tenho modelos assim tão raros. Tenho 
realmente um carro que, em Portugal, só existem dois modelos, o meu e o 
de outra pessoa, que é um Ford GT. Mas de resto são carros que valem mui-
to pouco – mas eu também não os vendo! Claro que recebo propostas, mas 
eu digo sempre às pessoas que estes carros não estão à venda, que é para 
não me aliciarem! Nesta minha coleção, não conta o valor do carro, conta 
o valor emocional associado ao carro. Basicamente, em vez de deixar os 
carros irem para a sucata, eu preservei-os”, afirma, sorridente. “É isto que 
move o meu espírito de colecionador. Isto é um pedaço da minha história!”, 
conclui Adriano Barbosa. 

Vendê-los não faz assim muito 
sentido. Vendê-los é como vender um 
bocado de mim.

Ford GT

SIMCA Rallye 3 Lotus Elan S4

Volkswagen Carocha Cabriolet

Os Minis 300 e 600 também fazem parte da coleção
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O BEATLE COUTINHO

Numa das principais artérias do centro de Viana do Castelo, bem perto 
do Museu do Traje, marcámos encontro com Victor Coutinho antes que 
pudéssemos encaminhar-nos para o refúgio da sua coleção. De passo 
acelerado, como quem aguardava ansiosamente a nossa chegada, pomo-
nos a caminho, em busca da mais prazerosa visão de um fanático por 
música. Victor Coutinho ou Beatle Coutinho, como os locais o apelidam, 
é colecionador de discos. São quase 40 mil discos de conhecidos nomes 
da música clássica, da pop, do rock e quatro mil discos da sua banda 
predileta, os britânicos The Beatles. Podemos apenas descrever que a sala 
de Victor é uma autêntica audioteca privada, com muitos segredos entre 
as prateleiras cuidadosamente organizadas. Vemos discos dos The Rolling 
Stones, de John Cale (assinados pelo próprio) e tudo o que sacia a sua 
vontade beatlemaníaca: vinis, CD’s, filmes em DVD e Blu-Ray, fotografias 
autografadas, cartazes da exposição que orgulhosamente organizou em 
Viana do Castelo... “Os The Beatles são a minha paixão. Eles trouxeram a 
modernidade, foram os primeiros a encher estádios com 60 mil pessoas, 
foram eles os percursores da moda, dos cortes de cabelo. Ainda hoje, 
depois de tantos anos extintos, são a banda que mais discos vende”, 
explica-nos Victor, contando-nos de cor histórias de amizades entre os 
membros da banda, mensagens subliminares nas capas dos discos, canções 
dedicadas a alguém específico... Victor sabe todos os relatos, todos os 
momentos cruciais do percurso da banda, todos os temas incorporados em 
cada disco. “É uma doença! Isto é um investimento em arte, é uma coisa 
maluca”, diz-nos Victor, com o seu jeito engraçado, sempre mencionando a 
incontornável ajuda da Avó Mimi, a “grande patrocinadora” da sua coleção. 
“O meu interesse pela música nasce por acaso. Em 1968, um afilhado da 
minha avó, ofereceu-me dois discos: World, dos Bee Gees, e Mighty Quinn, 
original de Bob Dylan, numa versão dos Manfred Mann. Imediatamente 

pensei: “para que quero isto? Nem tenho gira-discos!”. Durante um mês 
tive os discos arrumados, até que pensei oferecê-los ou então comprar mais 
alguns discos para justificar a compra de um gira-discos e fazer uns bailes 
de garagem. Fui adquirindo discos na loja do senhor Miguel Moura, que a 
certa altura já me chamava na rua para eu ir conhecer as novidades”. Uma 
dessas novidades foi o She Loves You dos The Beatles, de capa vermelha. 
Depois, em 1970, comprou o Let It Be e, de repente, já tinha 300 discos. 
“Dos 300 aos 3000 foi um passo. É nessa altura, a meio da viagem, que 
passo de acumulador a colecionador. O colecionador é aquela pessoa que 
vai mais ao pormenor, que procura a raridade. Tentei completar coleções 
que me faltavam e hoje tenho até discos repetidos porque é mais fácil 
voltar a comprar do que procurá-lo nas minhas estantes”, graceja, apesar 
de saber tudo o que tem e já ter ouvido todos os discos. 

A paixão pelos The Beatles leva Victor a cometer loucuras, a preparar-
se durante o tempo para adquirir certos discos em vinil raros, como é o 
caso do Yesterday and Today, com a famosa Butcher Cover que tinha sido 
censurada, com a colagem de uma nova imagem por cima da fotografia 
original dos quatro Beatles vestidos de açougueiros, rodeados de carne 
crua e bonecas desmembradas. Victor esteve 15 anos a tentar adquirir este 
tesouro. “Há muitos discos que foram mesmo difíceis de conseguir. Mas 
depois esta loucura ultrapassa tudo: entro na fase do disco assinado, nas 
capas diferentes... Se eu vir que não tenho aquele disco com aquela capa, 
compro. Posso ter 50 vezes o I Feel Fine ou o Help, mas se não tiver aquela 
capa eu compro novamente o disco. Tenho todas as edições do Sgt. Pepper's 
Lonely Hearts Club Band, tenho o icónico Black Album, tenho a coleção dos 
discos pirata principais...”, enumera este Beatle Coutinho. 

Na altura da despedida, diz-nos que aguarda ansiosamente a chegada da 
sua mais recente aquisição: um disco assinado por Paul McCartney e com 
certificado de garantia de Frank Caiazzo, especialista na matéria. Acenando-
nos em jeito de adeus, exclama: “Eu agradeço a visita, em nome dos Beatles!”
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RELÍQUIAS FOTOGRÁFICAS

Ao longo de mais de 40 anos, o bracarense Luís Machado foi preenchendo 
os pedaços da sua história com peças que hoje se mostram como verdadeiras 
relíquias. Fotógrafo de profissão, começou esta sua aventura ainda menino 
na Foto Artine e depois na Foto Chic, até que abriu a sua própria loja Foto 
S. Vicente, perto da Igreja de São Vicente, em 1985. Neste percurso, Luís 
foi adquirindo máquinas fotográficas, que atualmente estão guardadas num 
espaço que já foi utilizado, no início do ano, para exposição ao público. 

Mal entrámos nesse espaço, o sentimento de admiração é imenso. São 
perto de 600 máquinas fotográficas, de datas tão longínquas como 1851 – 
data da peça mais antiga exposta e também a sua preferida pelo trabalho que 
teve em colocá-la a funcionar. Sim, porque quase todas as máquinas que os 
nossos olhos veem estão utilizáveis. “Apenas 1% não está operacional. São 
mais ou menos dez máquinas que já tinham sido alteradas e, por isso, não 
consegui pô-las novamente a funcionar”, explica Luís. Na sua coleção, há 
máquinas do século XIX, há máquinas minis, médias e grandes, há máquinas 
de variadíssimas marcas, de Minolta a Canon, de Zeiss a Voigtländer. Há 
ainda máquinas de filmar, como a magnífica Super 8, ampliadores e utensílios 
de retoque fotográfico, verdadeiros Photoshops antigos.  “Tenho pena que, de 
momento, a exposição esteja fechada porque não há interesse por parte da 
Câmara Municipal para ter este espólio à vista de todos. É muita história 
que está longe dos olhos do público porque não me atribuem um sítio onde 
eu possa colocar as máquinas, fazer workshops, mostrar como as máquinas 
funcionam e até ensinar a fazer a manutenção, porque depois de mim, não 
sei quem vai cuidar desta coleção”, conta-nos Luís. 

Abrindo as portas da sua coleção inestimável apenas àqueles que vêm ter 
consigo por curiosidade, Luís vai aguardando por um futuro mais risonho 
para este seu espólio de relíquias. Quem sabe um museu?
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Apenas 1% não está operacional. São 
mais ou menos dez máquinas que 
já tinham sido alteradas e, por isso, 
não consegui pô-las novamente a 
funcionar.

 

CHAPÉUS HÁ MUITOS!

Como diria Vasco Santana na inesquecível comédia A Canção de Lisboa, 
“chapéus há muitos”, mas Manuel Pinho deve ser quem tem mais. Pelo me-
nos é o mais orgulhoso colecionador de chapéus que conhecemos, disso te-
mos a certeza! Natural do Porto, mas entregue aos encantos da cidade de 
Braga desde que veio trabalhar para a capital do Minho, Manuel Pinho é um 
estudioso amante da arte da chapelaria e não é à toa que a sua coleção de 
cerca de 300 chapéus está minuciosamente protegida no Museu de Chapela-
ria de São João da Madeira. “Penso que o chapéu está no meu gene. Quando 
nasci, tinha uma tia que trabalhava no Porto em chapéus de alta costura. A 
minha querida mãe, como sempre, tratava-me e protegia-me duma forma 
inexcedível, começando por me colocar os meus primeiros chapéus, toucas 
bordadas à mão. Nos carnavais, a minha mãe mascarava-me sempre com os 
respetivos chapéus da vestimenta escolhida, como foi o caso do ano em que 
me vestiu de holandês, com o típico chapéu. Até aos nove anos usei boina 
ou boné, até que tive o meu primeiro chapéu oficial, o bivaque da Mocidade 
Portuguesa. O meu pai também sempre usou chapéu, um deles presente na 
minha coleção”, explica-nos Manuel, cuja vida profissional permitiu viajar 
imenso e criar, assim, o vício de trazer, como recordação, um chapéu carac-
terístico da região que visitava. Mas vamos à coleção em si, principalmente 
à parte armazenada no Museu: 86 chapéus, 27 bonés, um lenço da Palestina 
com cordão, uma boina basca com lenço, um tricórnio de Veneza, um cha-
péu da cidade do México, um chapéu andaluz, sem esquecer os chapéus ou 
lenços desportivos que Manuel coleciona sempre que tem oportunidade. Ah, 
e não podemos deixar de dar a conhecer ao leitor que Manuel faz-se, quase 
sempre, acompanhar por um chapéu na sua indumentária, seja verão ou 
inverno. “Os chapéus existem por causa da necessidade, mesmo simbólica, 
de preservar a parte mais nobre do homem – a cabeça, e portanto, o pensa-
mento”, refere-nos, mostrando com entusiasmo as suas pesquisas e as suas 
credenciais de membro da Confraria do Chapelão. 



3534 SETEMBRO SETEMBRO

O MESTRE DAS VESPAS

Na rua Alves Roçadas, em Vila Nova de Famalicão, há um antiquário que é o 
refúgio de longas horas de trabalho de um homem que tem várias paixões. José 
Augusto Mendes, proprietário da Augustos Antiquários e Ourivesaria, esconde-
se entre relógios de parede, louças e tudo aquilo que o tempo parece querer 
deixar para trás. No entanto, há algo que lhe enche a alma e o transporta para 
fora daquelas paredes de história: um amor inexplicável pelas motas Vespas. 

Quando chegámos à garagem onde as motas repousam, pensámos que José 
Augusto se tinha confundido. Não víamos Vespas, mas sim as míticas carrinhas 
Volkswagen pão de forma. “Eu tenho quatro carrinhas funcionais. São uma 
loucura, aguçam aquele sentido de liberdade, mas a minha verdadeira paixão 
são as Vespas, que estão aqui atrás”, diz-nos José Augusto, deixando-nos 
aliviados... e surpresos! A beleza das motas, bem polidas e conservadas, enchem 
o espaço bem limpo e organizado. Contámos pelo menos 18 motas, de várias 
cores e feitios. “Tudo começou com as vespas do meu falecido pai e depois fui 
adquirindo sempre mais. Mas sou eu que as restauro, com a ajuda do meu filho 
e outros familiares”, explica-nos o colecionador. “A mota mais antiga que tenho 
é de 1952, é das mais bonitas e tem um conta quilómetros que funciona ao 
contrário. Depois, a primeira mota do meu pai é uma 50 S, que eu também gosto 
muito pelo valor sentimental associado. A 50 SS, uma mota de competição que 
alcança os 130 km/h, também faz parte das minhas preferidas”, refere-nos José 
Augusto. Procurando os acessórios correspondentes ao modelo da Vespa, como 
os capacetes, este colecionador tem ainda na sua garagem um fabuloso carro 
Vespa 400, uma peça incrivelmente rara, de 1961. “A reconstrução deste carro 
Vespa foi o maior projeto que tive em mãos. Demorei dois anos a restaurá-lo. As 
Vespas, por norma, demoram seis meses, mas depende da vontade”, brinca. “É 
muito bonito vê-las assim direitinhas, com as peças originais, mas são precisas 
muitas horas de trabalho. É necessário tirar as ferrugens, desmontá-las, limpá-
las, pintá-las...”, afirma. É por isso que esta coleção não se vende por nada: pelo 
espírito de sacrifício de José Augusto e do filho, que é praticamente o chefe da 
guarnição, responsável pela muda de óleos e pelas manutenções normais que 
fazem com que cada uma destas motas esteja funcional. “Dá-me muito orgulho 
esta coleção. E já sei que quero deixar este espólio para os meus netos”, assume, 
orgulhoso, o mestre das Vespas de Famalicão. 
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S
ão 9h e João Pedro Gomes já está há uma hora, pelo menos, 
em cima do cavalo, às voltinhas como quem reconhece territó-
rio. Ora num trote lento, ora numa cavalgada mais acelerada. 
Com uma postura bem colocada, com uma ligação intimista 
ao cavalo e um olhar de vencedor, João Pedro Gomes treina 
afincadamente, atento a todos os movimentos do cavalo que o 

acompanha desta vez. Sim, porque este jovem cavaleiro é detentor de oito 
cavalos, que cuida carinhosamente como companheiros fiéis. 

No Centro Hípico Casa do Outeirinho, na freguesia do Louro, em Vila 
Nova de Famalicão, João Pedro Gomes é quem melhor conhece os cantos 
ao terreno, já que todos os dias – menos ao domingo – a sua rotina o traz 
para ali. “O hipismo é a minha paixão, é a minha vida. Dedico-me a 100%, 
sou cavaleiro profissional e trabalho todos os dias para obter os melhores 
resultados”, assume o jovem considerado uma promessa, mas já com bas-
tantes provas dadas do seu talento. Campeão de Júniores em 2011, vence-
dor do Grande Prémio de Madrid em 2014, Vice-campeão de Seniores em 
2015, entre muitos outros galardões, João Pedro Gomes encaminha-se ago-
ra para a competição nacional de saltos de obstáculos de categoria C II da 
Bluewater Tour, no Centro Hípico de Braga, em Palmeira, nos dias 16 e 17 
de setembro.  Mas vamos à história de João Pedro Gomes: “Eu monto desde 
que me lembro. Penso que comecei com cinco anos. A minha primeira casa 
de treinos foi o Centro Hípico de Joane. A minha família não tinha qual-
quer ligação aos cavalos, por isso, esta paixão foi algo que nasceu comigo 

REPORTAGEM

O cavalo 
como paixão

BLUEWATER TOUR

POR Andreia Filipa Ferreira  FOTOGRAFIA Nuno Sampaio  
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e com o meu irmão. Mas desde sempre que levamos isto muito a 
sério! A determinado momento do percurso, os meus pais transfor-
maram este local num centro hípico, inicialmente aberto ao público 
(mas hoje já não), para nos dedicarmos ao treino para as competi-
ções”. Atualmente, João Pedro Gomes é um nome bem conhecido 
do universo hípico nacional, mostrando uma audácia entusiasmante 
e uma vontade crescente por trilhar um caminho de sucesso. Relati-
vamente ao concurso organizado pela BlackUnicorn, as palavras de 
João Pedro Gomes são francas e diretas: “É um projeto de louvar. 
Há poucas iniciativas destas em Portugal. Eu próprio tenho que sair 
muitas vezes do país porque não há competições suficientes e a um 
nível de exigência satisfatório. Será ótimo ter aqui perto de casa um 
evento a este nível, que pretende evoluir”, afirma, aguardando com 
expetativa o momento em que competirá num Centro Hípico de 
Braga remodelado e com imensa ânsia de crescer. 

Já no Centro Hípico de Braga, encontrámos Carlos Corsino da 
Silva, o diretor da BlackUnicorn, responsável pela organização da 
prova, e João Paulo Ramos, o homem que, prontamente, põe mãos 

à obra para fazer tudo acontecer. Mas a nossa atenção está voltada 
não para as questões técnicas que preocupam estes homens, mas 
para a graciosidade dos gestos de Maria João Ramos, que delica-
damente limpa o seu companheiro Ultissimo. A jovem de 17 anos, 
que já competiu no Campeonato da Europa, mas que nos últimos 
anos se afastou da modalidade por falta de apoios, é também uma 
das participantes nas provas de saltos da Bluewater Tour. Montan-
do desde pequena, conquistando a sua presença em campeonatos 
nacionais e em provas no estrangeiro, Maria João Ramos vê nes-
ta competição um regresso há muito esperado. “Estou feliz porque 
não estava à espera que esta oportunidade acontecesse. Ainda para 
mais, este espaço é simplesmente muito bonito”, diz. À beirinha das 
águas do Cávado, como manda a lógica da Bluewater Tour (eventos 
a ocorrerem nas proximidades dos mais belos espelhos de água), o 
Centro Hípico de Braga tem recebido a presença de Maria João Ra-
mos pelo menos três vezes por semana, para treinos rigorosos, ele-
vando sempre a fasquia – ou neste caso, a barra. “A minha intenção 
é ‘limpar’ as provas todas!”, confessa, divertida, a jovem cavaleira. 
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Mas como as questões técnicas são a maior das preocupações 
para que tudo corra pelo melhor, voltámos ao Carlos Corsino da 
Silva que, entre indicações, vai apontando a José Santos, o chefe 
de pista deste evento, algumas das suas intenções. José Santos é a 
pessoa responsável pela conceção dos percursos que os cavaleiros 
vão ter de fazer no dia do concurso. Vindo de uma família com uma 
ligação bastante forte a este desporto, o chefe de pista que também 
já foi cavaleiro tem sob sua alçada vários aspetos importantes: a 
qualidade do piso, a direção do sol ao longo do dia, o local onde o 
público vai estar posicionado para que, em frente aos espetadores, 
esteja a parte mais interessante do percurso. “Tenho também de 
adequar a prova à qualidade dos cavaleiros que irão estar presentes. 
Como é lógico, uma prova de 50 ou 80cm, que aqui no concurso 
chamamos prova de formação, não tem o mesmo nível de exigên-
cia de uma prova de 1,20 ou 1,30m. Por isso, tenho de fazer essa 
adequação. É uma tarefa que exige muito trabalho de casa, mas 
é muito giro”, esclarece-nos José Santos, revelando-nos que estão 
garantidos já saltos entre os 50cm e 1,20m. “Potencialmente poderá 
haver uma prova aberta de 1,30 m, mas dependerá dos cavaleiros”. 

Com uma atenção redobrada às condições do piso, já que sem 
um ótimo piso não há bons saltos, José Santos afirma que o desafio 
da Bluewater Tour tem sido satisfatório. “Está a ser muito engraça-
do trabalhar com o Carlos, porque, não sendo ele do meio hípico, 
tem perspetivas de quem vê os concursos de fora e torna-se diverti-
do ver as suas preocupações, normais de quem pensa já num nível 
superior. Como é lógico, estes primeiros concursos servirão para 
conhecermos a reação dos cavaleiros e do público e melhorarmos 
progressivamente para as próximas competições. Tenho a certeza 
que, no concurso do final do mês, de categoria B, que já envolverá 
prémios monetários, a atração dos cavaleiros pela Bluewater Tour 
será ainda maior”, garante o chefe de pista. 

De passo a passo, a Bluewater Tour encaminha-se para o seu 
objetivo principal: organizar um Concurso de Saltos de Obstáculos 
Internacional no próximo ano, em Braga. “É possível, claro. E será 
ótimo trazer finalmente concursos com um nível mais forte para o 
Norte do país. Não falo do caso específico de Braga, porque mesmo 
o Porto tem perdido bastante esta componente competitiva do hi-
pismo. É sempre bom assistirmos ao nascimento destes projetos”, 
assegura José Santos. 

Será ótimo trazer finalmente 
concursos com um nível mais forte 
para o Norte do país.
José Santos, chefe de pista

José Santos, chefe de pista
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REPORTAGEM

A
ndré Serra e Filipe Bizarro, ambos naturais de Braga, criaram um 
site de prognósticos desportivos gratuitos como uma brincadeira 
há poucos meses. Sete meses para sermos mais exatos. Hoje, têm 
mais de sete milhões de visualizações (153 mil são utilizadores) 
de países que, como diriam, nem sabiam que existiam até aqui. 

Tudo começou numa conversa de café. No início, “era mais uma brinca-
deira”, até que decidiram fazer um blogue e colocar lá as apostas. O Filipe, 
já conhecido no mundo das apostas por ter ganho quatro mil euros com 
uma aposta de dez, e o André, ex-jogador de futebol e atual treinador, jun-
taram um vasto conhecimento desportivo à vontade de ajudar os outros - e 
a determinação por ajudar não ficou por aqui. 

No início do projeto, o elevado número de visitantes interessados em 
descobrir os prognósticos de Filipe e André fez com que o site fosse abaixo. 
Surgia assim a confirmação do sucesso que o projeto teria – e o primeiro de-
safio: a necessidade de um site que suportasse grande número de visitantes 
ao mesmo tempo. Alguns utilizadores disponibilizaram-se para oferecer um 
euro para a ajuda da construção e manutenção desse site. Nesse momento 
nascia um projeto paralelo:Um euro apenas pode mudar muitas vidas, com 
uma vertente social que tinha como principal objetivo ajudar quem mais 
precisasse.  “Em vez de o dinheiro ser dirigido para a construção do site, 
serviu para doação a instituições de caridade. Não o dinheiro propriamen-
te, mas bens essenciais em falta como alimentos ou vestuário”. Agora, para 
garantir dinheiro para mais ajudas, a intenção é cobrar cinco euros pela 
‘dobradinha’ e parte desse dinheiro é para donativos. “Isso faz com que 
toda a gente contribua”. O objetivo de André e Filipe é conseguir ajudar 
o maior número de pessoas possível e começarem a ajudar diretamente 
famílias carenciadas. Para já, está em fase de agendamento uma doação de 
bens de calçado às Oficinas de São José, em Braga.

Quem quiser ajudar pode fazer um donativo através do NIB disponibili-
zado no site www.sportipserrabizarro.pt. 

SPORTIPS SERRA BIZARRO

Pequenas grandes apostas
André Serra e Filipe Bizarro criaram uma plataforma de 
prognósticos de resultados desportivos, proporcionando 
aos visitantes informações que levem a bom porto as 
suas apostas. Contudo, o que começou por uma simples 
brincadeira conta hoje com vários utilizadores e uma 
intenção solidária – contribuir para o bem-estar de crianças 
e famílias em necessidade. 

POR Nuno Sampaio
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RUA NEGÓCIOS

TECH BUILD

O
s desafios da construção e da reabilitação de hoje exi-
gem soluções mais flexíveis e percetíveis para os clien-
tes. A TECH BUILD nasce precisamente da observação 
dessa necessidade em virtude da experiência adquiri-
da pelos seus membros ao longo dos anos. Suportada 

pelo know how de duas empresas, a E3M de engenharia e a LRB de 
consultoria, a TECH BUILD surge como uma solução inovadora no 
mercado da construção e reabilitação.

O seu cartão de visita é o sistema de OPEN BOOK. Este sistema 
de contrato baseia-se num princípio simples, o da transparência. Em 
termos práticos, o cliente contrata a execução dos trabalhos com 
base num caderno de encargos previamente elaborado pela equipa 
da TECH BUILD ou trazido pelo próprio cliente. Com base nesse ca-
derno de encargos, a TECH BUILD faz uma análise de custos, neces-
sidades e operacionalidades e define um valor máximo de execução 
da obra, bem como um valor parcelado por áreas de especialidade 
ou subempreitada. Todos os orçamentos de prestação de serviços e 
de subempreiteiros são entregues diretamente ao cliente que sabe 
sempre e exatamente quanto custa cada parte da sua obra direta-
mente dos fornecedores. Sabe sempre também e exatamente qual a 
parte correspondente à TECH BUILD. Além disso, há também uma 
partilha de objetivo pois, tendo como referência o valor máximo 
previamente definido para a obra, todas as verbas que a gestão do 
projeto a cargo da TECHBUILD conseguir poupar por negociação 
com fornecedores e subempreiteiros são repartidas entre o cliente a 
e TECH BUILD. Assim, todos trabalham por um objetivo comum que 
beneficia o cliente e lhe dá uma noção clara do seu projeto.

Além dos projetos de construção e reabilitação, a TECH BUILD 
foca-se em novas áreas e tecnologias que permitam construções 
mais sustentáveis, económicas e com elevados padrões de qualida-
de. A utilização do aço é apenas uma dica que esta marca nos deu e 
que promete novidades para breve.

Com profissionais com mais de trinta anos de experiência em 
áreas que vão desde a gestão à engenharia e construção, passando 
pelo projeto de consultoria, a TECH BUILD promete abrir uma nova 
era na área da construção. 

OPEN BOOK: Transparente. Profissional. Seguro.
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ARTE

BIENAL DE CERVEIRA

 O Refúgio das Artes
POR Andreia Filipa Ferreira  FOTOGRAFIA Nuno Sampaio  

A 19.ª BIENAL INTERNACIONAL DE ARTE DE CERVEIRA, 
ATÉ 16 DE SETEMBRO, TRAZ A TEMÁTICA DA POP ARTE ÀS 
TRANSVANGUARDAS, APROPRIAÇÕES DA ARTE POPULAR 

EM TRÊS PONTOS EXPOSITIVOS PRINCIPAIS: O FÓRUM 
CULTURAL, O CASTELO MEDIEVAL E A FACTORY (ANTIGO 

QUARTEL DOS BOMBEIROS). COM A COORDENAÇÃO 
ARTÍSTICA DE CABRAL PINTO, ESTA É A EDIÇÃO QUE CONTA 
COM MAIOR NÚMERO DE ARTISTAS – E UMA HOMENAGEM 

PRINCIPAL À PINTORA PAULA REGO.
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É com a tranquilidade do Rio Minho e com a Galiza a seus 
pés que encontrámos Vila Nova de Cerveira, terra pequena, 
mas de alma cheia. Alma de arte e talento, enraizada no 
seu íntimo, não fossem os tempos contarem uma história de 
resiliência, de conquista por um lugar no panorama artístico 
nacional – e internacional. Cerveira é refúgio entre rio e 

monte, com Espanha a trazer-lhe uma centralidade distinta. Desde 1978 
que a Bienal Internacional de Arte de Cerveira apresenta-se como uma 
forma de desenvolvimento de uma terra que parecia longínqua, imóvel e 
incapaz de se reinventar. Hoje, Cerveira é rainha das artes, chamando para 
si os holofotes de um mundo artístico que parece saber valorizar o trabalho 
feito ao longo dos anos. Na sua 19.ª edição, voltamos ao início, numa 
descoberta pelas origens desta que é uma das mais importantes estruturas 
artísticas do país.

À medida que nos aventurámos numa visita pelo edifício do Fórum 
Cultural, local onde se expõe a tão badalada homenagem a Paula Rego, 
uma exposição com curadoria de Helena Mendes Pereira, é como se o 
passado nos cumprimentasse: Jaime Azinheira ocupa uma das salas, 
numa homenagem que acontece um ano e meio após o seu falecimento, 
trazendo à tona as memórias de 1984, quando a Bienal premiou o escultor 
pela sua participação com a peça Taberna. Depois, as salas dedicadas às 
homenagens aos artistas fundadores da Bienal assumem-se como montra 
permanente, para que a história não se disperse. José Rodrigues, um dos 
melhores escultores do panorama nacional (já falecido), Henrique Silva, 
que tal como muitos artistas escolheu Cerveira – mais concretamente a 
aldeia de Gondar - como casa, depois de passagens por Paris, e Jaime 
Isidoro (já falecido), o homem que esteve na génese da fundação da Bienal 
de Cerveira. E abrimos aqui uns parênteses: A Bienal de Cerveira foi criada 
em 1978 por Jaime Isidoro e um grupo de artistas chamado Grupo Alvarez. 
Na realidade, a ideia primordial não era criar a Bienal. Jaime Isidoro, 
reconhecido por ter criado a Galeria Alvarez, a mais antiga do país, em 1954, 

ARTE

Parece-me que conseguimos 
reunir um conjunto de obras muito 
interessantes, é uma Bienal muito 
equilibrada.
Cabral Pinto, coordenador artístico

ARTE

era pintor e grande divulgador e dinamizador cultural. Após a Revolução, 
em 1974, já em contexto de liberdade, organizava na Casa da Carruagem, 
em Valadares (Gaia), os Encontros Internacionais de Arte, um momento de 
encontro entre artistas que, por motivos políticos, não se podiam encontrar 
anteriormente – muitos deles regressavam ao país, inclusive. O intuito 
era realizar estes momentos de forma descentralizada, em locais não tão 
acessíveis na altura: ocorreram edições nas Caldas da Rainha, na Póvoa 
de Varzim, em Viana do Castelo e, em 1978, em Cerveira. Contudo, em 
Cerveira, Jaime Isidoro encontra Lemos Costa, o presidente da Câmara que 
o convida a fazer algo numa escala maior, num pavilhão. Assim nasce a 
Bienal de Cerveira, permitindo que a vila se comece a desenvolver. Apesar 
da paragem em 1992, por problemas financeiros, e o regresso em 1995 já 
sob direção de Henrique Silva, desde a primeira edição, o formato da Bienal 
foi-se mantendo, com uma componente muito importante de homenagem 
a artistas, o concurso internacional (com prémios de aquisição, ou seja, as 
obras dos artistas vencedores são adquiridas pela Câmara Municipal ou 
por patrocinadores) e as exposições dos artistas convidados (artistas que já 
expuseram anteriormente na Bienal e que regressam sob convite). 

Com vários polos expositivos, tanto em Cerveira, como em Caminha, 
Paredes de Coura, Ourense e Vigo, privilegiando uma relação transfronteiriça, 
esta 19.ª edição da Bienal de Cerveira destaca-se pela participação do maior 
número de artistas até ao momento, artistas provenientes de Espanha, 
Brasil ou até Japão. De acordo com o coordenador artístico Cabral Pinto, o 
balanço é extremamente positivo: “Parece-me que conseguimos reunir um 
conjunto de obras muito interessantes, é uma Bienal muito equilibrada. 
A meio de agosto contávamos uma afluência de 60 mil visitantes, mas 
estou convencido que, até ao final, vamos ultrapassar a fasquia dos 80 mil 
visitantes (número de visitantes que tivemos há dois anos) e chegar muito 
perto dos 100 mil, que é o grande objetivo”. A preparar-se para deixar 
as rédeas da Bienal, Cabral Pinto assume-se preocupado com o futuro, 
nomeadamente em termos de espaço expositivo. “Daqui por dois anos não 

Um dos quadros de Paula Rego em 
exposição nesta edição já tinha sido 
reproduzido num catálogo da Bienal, 
em 1995.

JORNAL, 1982. Jaime Azinheira

Exposição de homenagem a Ernesto de Sousa
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teremos dois espaços que hoje são fundamentais para a Bienal: o Castelo 
de Cerveira e o espaço que está dedicado às escolas de arte e universidades 
(Factory). A investigação na componente artística é primordial e é uma mais 
valia na própria Bienal, por isso, preocupa-me se vamos perder espaços. 
De qualquer das formas, estou confiante que vão conseguir arranjar novos 
espaços – ou quiçá manter estes, afinal. Precisamos de encontrar espaços 
que permitam continuar a robustez que a própria Bienal tem”, conta-nos o 
coordenador artístico. 

No entanto, como vimos, o projeto da Bienal não se resume ao concurso 
internacional. “É muito mais que isso!”, como diria Cabral Pinto. Há 
ateliers de escultura e cerâmica, gravura, pintura ou ateliers infantis, que 
se desenvolvem durante o período da Bienal, e permitem a partilha de 
experiências entre artistas e visitantes; há o envolvimento das universidades; 
há a descoberta de novos talentos e a vanglória dos já conhecidos, como 
Júlio Resende, José de Guimarães, Augusto Canedo, Rute Rosas ou Miguel 
Neves Oliveira com obras expostas nesta Bienal; há a homenagem aos 
talentos de sempre, como Ernesto de Sousa, Jaime Azinheira e Paula Rego; 
e há atividades diversas, durante todo o ano. 

Assim é Cerveira. Pelos corredores desta Bienal, de sala em sala, o 
espírito artístico que deu novo alento à terra do Alto Minho parece não 
esmorecer. Em cada paisagem, mirando a Galiza ali tão perto, a recordação 
dos jardins particulares que se abriam aos artistas à procura de inspiração 
está bem viva, quase que se repetindo - de um jeito mais profissional, mas 
sempre com a mesma fome criativa que só Cerveira sabia saciar. 

51Observar 51OBSERVAR

Exposição de Augusto Canedo

Instalação de Margarida Leão
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MÚSICA
por José Manuel Gomes

Chegou a vez dos Arcade Fire
“Já neste novo milénio, mas ainda numa altura em que 
o Youtube se expandia verdadeiramente e sem sonhar 
com o Spotify e afins, surgiu aquele que para mim é o 
grupo mais importante dos últimos 15 anos”

D
esde a viragem do milénio, poucas foram as bandas que as-
sumiram o estatuto de bandas de estádio, capazes de encher 
as maiores arenas pelo mundo fora. Assim sem pensar mui-
to, talvez apenas Muse, Coldplay e mais uma ou outra. Não 
quer isto dizer que a qualidade musical é menor; a realida-
de é que é outra. O que hoje assistimos é diferente do que 

acontecia nas décadas dos anos 70, 80 e 90 onde as bandas assumiam um 
estatuto de Global Bands quase num ápice. Vendia-se mais música - ou pelo 
menos duma forma mais rentável - e o interesse era maior. Certamente que 
muitos de nós ainda se lembra da felicidade de ouvir determinada música 
a passar na rádio ou na TV. A fugacidade das coisas em nada se compara ao 
que hoje é. Basta-nos dois cliques no computador para ouvirmos a música 
que queremos e com isto perde-se muito da magia da experiência de ouvir 
música. 

Já neste novo milénio, mas ainda numa altura em que o Youtube se ex-
pandia verdadeiramente e sem sonhar com o Spotify e afins, surgiu aquele 
que para mim é o grupo mais importante dos últimos 15 anos: Arcade Fire. 
Acreditem em mim, é a última banda com estatuto de Rockstar a aparecer; 
a última das tais bandas capazes de encher arenas pelo mundo fora. Com 
o quinto disco da discografia de originais editado há coisa de dois meses, 
os Arcade Fire surgiram no meio dum batalhão de bandas ligadas ao Indie 
Rock que ainda hoje alimentam grande parte dos festivais de música de 
todo o mundo. Porém, esta banda nascida no Canadá era diferente na lin-
guagem, na abordagem e na performance. Muitos já terão ouvido falar do 
mítico concerto em 2005 no Festival Paredes de Coura, onde mais do que um 
concerto assistiu-se a uma experiência e é isso que Arcade Fire proporciona 
a quem os ouve e vê. Entraram de rompante e a conquista do público e da 
crítica foi também assim.

O álbum de estreia, o Funeral (2004), é daqueles trabalhos bíblicos ao 
alcance de muito poucos, perfeito do início ao fim. Seguiu-se o Neon Bib-
le (2008), The Suburbs (2010), Reflektor (2013) e agora Everything Now 
(2017). Após a aclamação dos quatro primeiros trabalhos, foi ao quinto que 
a crítica se virou contra o conjunto de Montreal e é algo que pessoalmente 
não compreendo bem. Quem segue a carreira deles sabe que a música de 
Arcade Fire foi pautada por um estilo muito próprio e que mesmo com 
a procura de novos elementos e progressão constante para a música de 
dança, nunca perderam a sua essência. Com o trabalho Reflektor, com Ja-
mes Murphy no comando das operações, houve uma evolução clara para a 
música de dança e Everything Now é o continuar dessa quase rutura para 
uma vertente mais eletrónica, algo que a crítica especializada não parece 
compreender e apelida este trabalho de repetitivo e sem essência. A meu 
ver é o continuar duma fórmula que ainda agora começou.

Este é um mal que as bandas a determinado ponto sofrem (salvo algu-
mas exceções): do endeusamento segue-se a reprovação, verdadeira di-
cotomia utopia/distopia, sobretudo dos grupos que atingem finalmente o 
estatuto de banda global. Everything Now é isso mesmo, é a forma dos Ar-
cade fire se tornarem globais, numa crítica aos fenómenos virais e fugazes 
duma sociedade fixa na internet, do consumismo quase canibal e de crítica 
a quem dita a crítica nos mais variados quadrantes sociais e culturais. Ar-
cade Fire não deram um passo atrás, mas um passo ao lado. A determinada 
altura somos todos criticados; chegou a vez dos Arcade Fire. 

Sobre o Autor
Signo escorpião, sei informática na ótica do utilizador, programador do espaço 
cultural Banhos Velhos e sou um eterno amante de música, do cinema e do 
Sozinho em casa.
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CINEMA
por João Palhares

Quem é Frank Borzage? (I)
“O MUNDO DE BORZAGE SERÁ UM 
MUNDO DE TRANSFIGURAÇÕES E 
TRANSMIGRAÇÕES, FUSÕES MÍSTICAS DE 
AMOR E ENTENDIMENTOS E PARTILHAS 
TELEPÁTICAS”

N
ão será de espantar (ou, não será, apenas se não quisermos 
ver injustiças nisto dos esquecimentos) que certos grandes 
artistas estejam condenados à ignorância geral em detri-
mento de outros, por não terem a sua obra devidamente 
editada e a circular em ciclos e mostras de cinema. Não aju-
dam, também, as palavras condescendentes de certos críti-

cos e historiadores de cinema, tantas vezes movidas por mera ignorância e 
desconhecimento das obras, quando não mesmo proferidas por puro pre-
conceito. Frank Borzage, filho de um pedreiro de uma área agora italiana 
do antigo Império Austríaco e de uma empregada suíça de uma fábrica de 
seda (e quem reconhecer neles alguns dos seus heróis não estará totalmen-
te enganado), nasceu a 23 de abril de 1894 em Salt Lake City, no Utah. 
Como Allan Dwan, Henry King, King Vidor ou Cecil B. DeMille, não parece 
interessar muito nem aos cinéfilos nem ao público de hoje, apesar de ser 
(também como Dwan, King, Vidor ou DeMille) um dos pilares absolutos 
de Hollywood e do cinema americano. Começou por trabalhar como ator 
em pequenos westerns e comédias (os chamados two-reelers que fizeram a 
fama de Charles Chaplin ou de Laurel e Hardy, por exemplo), acabando por 
chegar à realização pelas voltas que o destino sempre deu quando se tratou 
dos pioneiros do cinema, que só o foram por acidente. Em 1925, assina um 
contrato que durará sete anos com a Fox, realizando 7th Heaven, Street 
Angel, Lucky Star e The River, ainda os seus filmes mais celebrados e co-
nhecidos – três dos quais com a famosa dupla formada por Charles Farrell 
e Janet Gaynor.

O mundo de Borzage será um mundo de transfigurações e transmigra-
ções, fusões místicas de amor e entendimentos e partilhas telepáticas, de 
personagens imensamente maiores que os seus corpos, em que o próprio 
estúdio de cinema se transformava a pinceladas de luz e à frente dos nossos 
olhos numa realidade total e transcendente. Em I've Always Loved You, 
de 1946, as personagens de Philip Dorn e Catherine McLeod separavam-se 
depois de um concerto em que ele tentava abafar o piano dela com todos 
os instrumentos da sua orquestra como se os dois se batessem ou fizessem 
amor, encontrando-se noutro momento transmigratório e telepático pela 
música que tocavam e como se se pudessem ouvir um ao outro, apesar de 
quilómetros os afastarem. Em Liliom, de 1930, Charles Farrell descreve a 
Rose Hobart o comboio que só ele e nós vemos a atravessar o cenário para 
o levar a prestar contas ao Criador e voltar para se redimir dos seus pecados 
da forma mais insólita e inesperada possível. O coração sabe o que quer e 
pode ver verdades e amores profundos escondidos em ações aparentemen-
te mal-intencionadas e egoístas. Em The Mortal Storm, de 1940, o mal 
nazi nascia numa taberna em confrontos palpáveis entre a ação e o silêncio, 
entre o medo e a razão - com certeza a ilustração mais verdadeira para com 
a experiência interior dos alemães que se recusavam a sucumbir a esse mal 
e tinham que pagar por isso.  

Sobre o Autor
I'm a stranger here, myself.
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TALENTO
por Helena Mendes Pereira

HENRIQUE LÁZARO
na vanguarda do primitivismo

P
into, raspo, penso”, frase de outro artista, Miguel d’Alte (1954-
2007), natural de Braga, também ele um experimentalista e 
um combatente da opressão criativa. Henrique Lázaro (n.1995) 
nasceu em Lisboa, curiosamente, mas é de Braga que se sente 
desde sempre, tendo passado alguns períodos da infância tam-

bém em África. Terminou há dias o 1º ciclo de estudos em Artes Plásticas 
– Pintura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, mere-
cendo distinção entre os seus professores e colegas. Do seu trabalho, desta-
co uma peça que, ainda que se aparente com um qualquer tipo de tecido, 
foi feita única e exclusivamente com fita adesiva de papel. Trata-se de uma 
espécie de molde do nicho que constituía outrora o altar da capela do Con-
vento, hoje FBAUL. “É uma planificação física deste espaço. Só mais tarde 
me apercebi que este objeto site specific (que pela sua forma, proporções e 
textura aparenta ser um pano) me reenvia para o Santo Sudário. Os dois 
transportam em si a marca ou impressão de um contato”, nas palavras do 
artista que, apesar de muito jovem, revela uma densidade intelectual que 
contagia, conceptualmente, as suas criações plásticas. 
Descobrir a pintura de Henrique Lázaro é confrontar-nos com um conjunto 
de conceitos opostos e, acima de tudo, é desafiarmos as definições cerradas 
que construímos quotidianamente, de forma mais ou menos consciente. 
Aliás, chamar-lhes apenas pintura é diminuir estas obras da enorme com-
plexidade técnica que carregam. São camadas sobre camadas de matéria, 
oscilante entre várias tipologias, que se sobrepõem com os recursos dis-
poníveis, e que podem ir do pincel à espátula, passando pelas inevitáveis 
fricções do próprio corpo contra o suporte. Poderíamos chamar-lhe ges-
tual, enquadrá-la no ressurgimento expressionista americano dos anos de 
1940/50, protagonizado por Pollock (1912-1956) ou Rothko (1912-1970), 
mas também nas associações lhe retiramos novidade, ainda que seja difícil 
negar influências e referências. 
As obras de Henrique Lázaro são pintura, textura e fúria. Depois da sa-
turação matérica do suporte, sempre de paleta definida, surgem golpes, 
cortes e outras agressões, chamar-lhe-emos assim, do artista à obra de arte 
e à sua dimensão sacra. Novas recorrências da grande questão teórica dos 
anos 1980 e extensão dramática expressiva do artista, do jovem artista em 
formação. Não lhe chamaríamos abstrato, até porque o autor é afirmativo 
quando nos diz partir de um detalhe de quotidiano, de uma combinação de 
textura, cor e lugar que reteve. Neste caso, antes expansão em que o gesto 
primitivo se funde com a vanguarda. Arte expansiva e livre. 

Sobre o Autor
Chief curator da shairart.

Na Imagem
nimrud, 2017 - areia, PVAc, grafite, pastel-seco 
e lápis de cor sobre tela 200 x 200 cm
(detalhe)



5958 SETEMBRO SETEMBRO

A CIVILIZAÇÃO DO ESPECTÁCULO
por Cátia Faísco

.rentrée.
“ESTA É TAMBÉM A ALTURA DA RENTRÉE ARTÍSTICA, 
QUANDO A PROGRAMAÇÃO TEATRAL REGRESSA 
EM PLENO VAPOR E, COM ELA, A ESPERANÇA DE 
MUITOS ARTISTAS A INTEGRAREM”

S
etembro dita, mais ou menos, o fim do Verão ou, para a maioria, 
das férias. E regressam as mochilas, os dias de trabalho e a rotina; 
uma trilogia que não tem necessariamente de ser má, apenas dife-
rente. Esta é também a altura da rentrée artística, quando a progra-
mação teatral regressa em pleno vapor e, com ela, a esperança de 
muitos artistas a integrarem. Roberta, é um desses rostos.

Podíamos nunca nos termos conhecido, mas a vida tem destas coisas. 
Não interessa como aconteceu, porque ao puxar o filme para a frente, aper-
cebo-me que foi apenas quando começámos a trocar ideias acerca de um 
espectáculo que tínhamos visto e do que poderia vir a ser o dela, que os 
nossos caminhos realmente se cruzaram. 

Roberta é actriz e está em Portugal há cerca de um ano. Quando veio 
para cá não sabia o que a esperava em termos profissionais. Apercebeu-se 
rapidamente que o meio artístico funcionava de uma maneira bastante di-
ferente, mas não sabia como se mover nele. E, de repente, temos uma actriz 
cheia de vontade de embarcar em novos projectos e sem perspectivas para. 
Mas, ela arregaçou as mangas e, nos próximos meses, vai dar seguimento 
àquele que será o seu primeiro espectáculo a solo em terras lusas. 

A verdade é que gostava que as circunstâncias fossem mais fáceis para 
ela. Ou seja, de um modo geral, que houvesse mais oportunidades para 
aqueles que não têm espaço de ensaio, para aqueles que não têm uma com-
panhia há mais de dez anos ou subsidiada pelo Estado, para aqueles que, 
por mais propostas que enviem para os programadores, não conseguem ter 
um espaço para apresentar os seus trabalhos. Por vezes, quando olho para 
a programação dos vários teatros, canso-me de ver sempre os mesmos no-
mes. Não ponho em causa (bem, pelo menos, não em todos) a sua qualida-
de artística, mas será que por cada cinco desses nomes, não poderia surgir 
um que ainda não tivesse obtido o reconhecimento público?

Sou uma optimista, embora, por vezes, utilize nestas crónicas um tom 
menos próximo dessa máxima. Com esta rentrée, suponho que mantenho 
a esperança de que algo mude; de que não haja castings só para manter a 
ilusão de que os actores já não estavam escolhidos mesmo antes da peça 
começar; de que certos espaços não servem só para os amigos ensaiarem. 
Com esta rentrée espero também ser surpreendida, em palco, por pessoas 
como a Roberta que não desistem mesmo depois de muitos takes a descas-
car laranjas apenas para encontrar um perfeito.

Nota: Este artigo não foi escrito ao abrigo do novo acordo ortográfico.

Sobre o Autor
Escolhi a eternuridade como palavra mãe porque sou teimosa. Prefiro a 
plateia ao palco. Penso melhor debaixo de água. Adoro pôr as mãos na massa. 
Professora, investigadora, yogui.
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INSTAGRAM 

A natureza impressa
RAQUEL FIALHO PEREIRA ESTÁ NA RUA

POR Nuno Sampaio  FOTOGRAFIA @raquelfialho

O elemento natureza está presente na maior parte das tuas 
fotografias e hoje, mais do que nunca, é urgente uma coexistência 
com as formas naturais do universo. Podemos afirmar que existe 
uma filosofia de vida por trás das tuas fotos?
Podes chamar-lhe filosofia, simplesmente acho que qualquer coisa que 
façamos devia ter um propósito, uma curiosidade e, ao mesmo tempo, 
um limite. A natureza sempre foi algo que me fascinou desde muito 
cedo, sempre gostei de me sentir pequena e abrumada, tanto pela 
beleza que podem chegar a ter certos sítios e experiências que vivemos, 
mas também por tudo aquilo que acontece hoje em dia e que nos dá 
que pensar, reagir. É impossível viver numa bolha onde tudo é verde 
e fértil e ignorar o resto do universo, há que saber respeitar mais o 
espaço onde vivemos e sobretudo aproveitar e apreciar cada momento 
como se merece.

Achas que a fotografia pode ter um papel importante na preservação 
do meio ambiente? Como?
Sem dúvida. Dessa forma ganhas consciência de coisas que nunca 
tinhas pensado sequer. Os meios de comunicação são, mais do que 
nunca, uma arma poderosíssima. Por um lado, mostram-nos aquilo 
que querem que vejamos. Por outro, existem pessoas e organizações 

que trabalham em documentar, tanto em foto como em vídeo, a pura 
realidade, aquela que não nos ensinam na escola. Acho que o mais 
importante é ter noção das coisas que podemos mudar, cada um de nós 
no nosso dia a dia, o que é que podemos fazer para que as gerações que 
ainda estão para vir possam viver em harmonia com o meio ambiente, 
sem que acabemos com ele. 

O teu universo vive dentro das cores reais das coisas que fotografas. 
Somos transportados, de uma forma analógica, para outros tempos 
que nos juntam aos de hoje, um quase retro-futurismo. Concordas?  
Todas as memórias que tenho são as cores e todas as cores desse 
momento ficam gravadas na minha cabeça com a maior nitidez, mesmo 
quando as ações ou os personagens se vão desfocando. Desde pequena 
que fotografo em analógico e a cor da película é de facto algo que me 
põe de bom humor. Não quero imaginar como seria ser daltónico.
Também sou bastante nostálgica, sempre que vou a casa vasculho nos 
álbuns dos meus pais, de quem herdei o gosto de congelar momentos 
no tempo.  Hoje em dia acabamos por fotografar sempre em digital, 
com os telemóveis. Já não imprimimos fotos como antigamente, mas 
sim escolhemos cada foto a rigor para as redes sociais. Para mim acaba 
por ser mais como um diário pessoal aberto a qualquer um.

Viveste muito tempo em Lisboa. Hoje vives em Barcelona. Qual das 
duas cidades responde melhor aos teus sonhos futuros? 
Barcelona é sem dúvida a minha casa agora, já passaram quase sete 
anos e não me vejo a voltar para Portugal em breve, embora tenha 
imensas saudades da família e dos amigos. Não descarto a hipótese 
de voltar a estar perto do Atlântico, que é curiosamente das coisas que 
mais sinto falta, mesmo vivendo numa cidade com mar. 
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COSTA RICA 
Pura Vida, no coração da América

Princesa da América Central, rodeada pela Nicarágua, pelo Panamá e pelas 
preciosas águas do Mar das Caraíbas e do Oceano Pacífico, a Costa Rica é uma 
nação pequena, mas recheada de uma beleza natural de cortar a respiração. 

BÚSSOLA
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C
om o respeito pelo meio ambiente como regra básica de cidadania 
entre os costa-riquenhos, não é de estranhar que este país com 
uma democracia consolidada seja pautado pela maior diversidade 
de fauna e flora da América Central. “Pura Vida”, como diriam os 
habitantes. Mas vamos às informações principais para aqueles que 

procuram a Costa Rica como destino: a língua oficial é o espanhol e a capi-
tal é San José, uma cidade tranquila. Quanto ao clima, a Costa Rica é uma 
montanha-russa de emoções. Apesar de pequena, as condições climatéricas 
desta terra da América Latina são bastante diversas. Por exemplo, nas mon-
tanhas o frio é uma constante, mas na capital e no Valle Central a “primavera 
é eterna”. Já na costa, o calor pode ser intenso. Portanto, precisar as melhores 
alturas para visitar a Costa Rica é difícil, porque mesmo na época de verano, 
de novembro a abril, como referem os locais, pode chover bastante, embora a 
chamada estação chuvosa seja entre maio e outubro. Tropical é a melhor forma 
de descrever o clima do país – e dessa forma não somos incongruentes. 

Considerado um dos mais bonitos destinos na América Central, a Costa 
Rica surpreende pelas paisagens, pelas opções de atividades ao ar livre, pela 
vida selvagem, pela riqueza que vem das águas do mar. São quilómetros de 
praias deslumbrantes, são ondas que convidam ao surf, são florestas como 
pano de fundo de uma aventura selvagem. Escolher pode ser tarefa árdua, 
mas aqui deixamos as nossas sugestões. Se é fanático por praias, descubra a 
Playa Sámara, com areia branca e águas cristalinas.

No entanto, se a sua intenção é descobrir o interior da vida natural da Cos-
ta Rica, comece por observar o vulcão Arenal. Este vulcão é um dos mais ativos 
da região. Depois, Monteverde e Santa Elena são o ponto alto das atrações 
naturais na Costa Rica. As caminhadas nestas florestas nubladas, apelidadas 
deste jeito devido ao nevoeiro típico das montanhas nestas zonas tropicais, são 
algo que aconselhamos. Para os mais aventureiros, o Sky Walk em Monteverde 
é uma boa maneira de conhecer a floresta, percorrendo 2,5 km de trilhos pla-
nos e acessíveis. Experimente ainda fazer canopy neste local. Para os mais cora-
josos, elevamos a fasquia: o rafting em Turrialba, a subida do Cerro Chirripó, 
uma caminhada de 18 km para alcançar as vistas maravilhosas sob o Pacífico e 
o Mar das Caraíbas, e os passeios de canoa pelo Parque Nacional Tortuguero, 
passeios estes sujeitos a surpresas de vida animal.  
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MINHOTOS PELO MUNDO
por Filipa Santos Sousa

COM UM CORAÇÃO REPLETO DE AMOR E UMA MÃO CHEIA DE BOA VONTADE, QUATRO 
PORTUGUESES EMBARCARAM NUMA MISSÃO DE VOLUNTARIADO. O DESTINO? CABO VERDE.

D
izem que sorrir é o melhor remédio para a dor. Mas sorrir por um 
mundo melhor constitui uma cura ainda maior. Em São Vicente, 
a segunda maior ilha cabo-verdiana, as praias e a famosa cachupa 
ocupam o imaginário dos muitos turistas. No entanto, na terra 
natal da ‘diva dos pés descalços’ – a eterna Cesária Évora –, não 

se canta apenas a sodade, mas também a necessidade de resposta a algumas 
carências de saúde. Com as lacunas no acesso a cuidados básicos sanitários em 
mente, quatro portugueses partiram, em maio último, para uma das maiores 
aventuras das suas vidas. 

“Cada missão é um novo desafio e sinto sempre que trago comigo mais do 
que aquilo que deixo”, confidencia Abel d’Eça Rodrigues, um de três médicos 
dentistas que integraram a missão da Mundo a Sorrir, em Cabo Verde. Com 
sede no Porto, esta organização não-governamental (ONG) sem fins lucrativos, 
tem levado a cabo diversas ações de voluntariado em todo o território nacional, 
assim como em países lusófonos. Alguns dos principais objetivos desta ONG 
assentam na promoção de estilos de vida saudáveis, saúde oral e ajuda no 
desenvolvimento das comunidades mais vulneráveis.

Cabo Verde é um país com elevadas assimetrias, por isso qualquer auxílio é 
bem-vindo. “É uma realidade muito diferente da nossa, embora tenha noção 
que existem outras bem piores. Fiquei muito tocado e todas aquelas crianças 
farão sempre parte de mim”, relata João Brás, da área de Comunicação e 
Multimédia. De facto, os mais novos foram mesmo o público-alvo desta missão 
que, entre outros aspetos, visou a instrução de cuidados básicos de higiene oral, 
bem como a realização de rastreios orais. Foram visitadas 14 escolas por toda 
a ilha de São Vicente, tendo sido reconhecidas 400 crianças a precisarem de 
tratamentos médico-dentários com maior urgência, entre as quais 340 estavam 
identificadas como provenientes de famílias mais necessitadas. No total, cerca 
de 280 menores compareceram às consultas e realizaram-se 299 tratamentos. 
Ora, poder-se-á dizer que a missão correu positivamente. Mas porquê deixar 
tudo e rumar a um país que não o nosso?  “A possibilidade da realização de um 
programa de voluntariado internacional veio num desejo de mudar a minha 
vida, de fazer a diferença. Este projeto ofereceu-me paz e um sentimento de 
profunda felicidade”, esclarece Ana Luísa Miranda, médica dentista. 

Nesta aventura em solo africano, o amor é a principal força motriz. Longe de 
casa, a equipa de voluntariado da Mundo a Sorrir encontrou algo indescritível 
em palavras. “Receber todos os sorrisos e abraços de gratidão pelo nosso 
trabalho, por reconhecerem que o fazemos desprovido de interesses e com o 
maior carinho. Faz-nos repensar como encaramos o dia a dia e como lidamos 
com os nossos próprios problemas”, assegura Raquel Almeida Santos, também 
médica dentista. Numa derradeira demanda de afeto pelo próximo, tanto lá 
como cá, o mote surge em uníssono: construir sorrisos do tamanho do mundo! 

Sorrisos do tamanho do mundo em Cabo Verde
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ESPAIRECER

A 
Taipas Termal, entidade que explora a água termal das Tai-
pas, localiza-se nas Caldas das Taipas a 7km da sede do con-
celho, Guimarães, e a 13 km da capital do Distrito, Braga. A 
vila de Caldas das Taipas é conhecida desde o passado pe-
las qualidades da água termal que possuem características, 

cujas indicações terapêuticas estão associadas ao tratamento de infeções 
do aparelho respiratório das vias aéreas superiores, reumáticas, músculo-
-esqueléticas e da pele.

Em 2015, o Balneário Termal foi alvo duma profunda requalificação, 
que permitiu o restauro do corpo original do edifício centenário, man-
tendo a sua estrutura e os seus motivos decorativos originais ao mesmo 
tempo que garante um nível de excelência dos serviços prestados, com 
as mais inovadoras técnicas do termalismo, um spa termal e uma clíni-
ca médica de saúde especializada na área da reabilitação, destinada a 
proporcionar saúde e bem-estar aos seus clientes.

Com várias valências em funcionamento, tais como as piscinas de 
verão situadas no parque de lazer de Caldas das Taipas, o parque de 
campismo, o recém-inaugurado Polidesportivo da Taipas Termal e Ba-
nhos Velhos que promove espetáculos e cultura durante os meses de 
primavera e verão, é nas valências de Termas&Spa e Clínica de Saúde 
que a Taipas Termal se posiciona como um estabelecimento de saúde e 
bem-estar de excelência. A ala termal dispõe de tratamentos de 0.R.L., 
Lamas, Banhos, com destaque para a Hidromassagem e Hidroterapia, e 
Duches com destaque para o Duche de Agulheta e Duche Vichy. No SPA 
os programas de bem-estar estão divididos nas gamas AQUA, RELAX, 
MOMENTS, BEAUTY e Anticelulíticos, aliando assim momentos únicos 
de relaxamento ao seu bem-estar corporal.

Na Clínica de Saúde, esta concentra a sua atividade na área da me-
dicina física e reabilitação, onde para além das tradicionais técnicas 
de fisioterapia e de eletroterapia, apresenta protocolos de hidroterapia 
inovadores, que potenciam a reabilitação na água. Atualmente, o leque 
de especialidades médicas já está mais alargado com Nutrição, Derma-
tologia, Psicologia, Psiquiatria, Podologia, entre outros. 

Taipas Termal

RELAXAR CORPO E MENTE 
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MINHO CICLÁVEL

DICAS
1. Quem não souber o que colecionar, poderá sempre tentar começar 
por algo simples e ver se realmente será aquilo que deseja. Quem sabe, 
colecionar pin´s de associações, começando pelo da Braga Ciclável?
 
2. Há quem colecione dorsais de eventos ou mesmo flyers ou convites.
Juntem os que reuniram este verão e já poderão iniciar a vossa primeira 
coleção!

Em destaque
III Braga Cycle Chic é já no dia 16 de setembro. Apareçam!

Mais que um vício... uma coleção!
POR Bruno Faria

J
á todos tivemos ou temos uma “mania” de colecionar o quer que 
seja, alguma vez na vida.

Uns começaram apenas com uma moeda rara que encontra-
ram no sótão de casa do avô e acabaram por colecionar milhares 
de moedas; outros colocaram o seu primeiro “magnético” no fri-

gorífico enquanto namoravam e já contam com boas dezenas, forrando 
o mesmo, já casados; há quem ainda colecione algo mais comum: selos, 
bilhetes de cinema, cromos, miniaturas de automóveis, aviões, barcos, etc., 
por coincidências de vários tipos. Todo o género de coleções, para além 
do gosto e prazer que dão, requerem algum local onde sejam arquivados, 
armazenados ou expostos! Independentemente do tamanho, os coleciona-
dores reservam o seu espaço especial para os seus bens preciosos! Locais 
esses que variam entre simples caixas de sapatos ou gavetas, onde colocam 
os seus bens mais pequenos, e pavilhões, onde apenas cabem alguns de 
maior dimensão. É nesta particularidade que gostaria de me centrar, na 
coleção de algo com dimensões consideráveis: obviamente que será uma 
coleção de bicicletas!

Nesta seleção existem os mais “forretas” que optam por rechear a casa 
com tudo relacionado com eventos deste fantástico meio de transporte de 
duas rodas; há quem ocupe a garagem com peças de bicicletas, com es-
perança de um dia conseguir montar uma bicicleta completa; há mesmo 
quem colecione vários tipos de bicicletas e as utilize (este caso será parti-
cularmente o meu) e há quem crie os seus autênticos museus da bicicleta! 
Um exemplo de um autêntico aficionado e colecionador de bicicletas é o 
nosso amigo Nuno Zamaro (Zé Nuno Amaro), líder da NunoZamaro Indús-

trias e WISE-U Creativity Fab Lab, bem conhecido cá em Braga pelo projeto 
BUTE (Bicicleta UTilização Estudantil), em conjunto com a Universidade 
do Minho. Por incrível que pareça, poderia ter acesso a milhares de exem-
plares de bicicletas, mas optou por colecionar algumas que considerou com 
valor sentimental e autênticas obras de arte. Conta com algumas ANGEL e 
algumas “clássicas”. Não sabe quantas bicicletas terá ao certo, mas pensa 
que rondam umas dezenas. Bem, Nuno, podes sempre enviar algumas para 
a Braga Ciclável, para desfilar na cidade de Braga. Fica a dica! 
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Jaquet Droz, uma viagem pela pintura 
em miniatura

Com o selo de qualidade da marca fundada pelo suíço Pierre Jaquet-
-Droz, que em 1738 começou a dedicar-se ao fabrico de relógios, os 
reconhecidos modelos Petite Heure Minute ganharam novas versões, 
com melhorias visíveis através do contraste entre o preto e a vibrante 
pintura em miniatura. Quase como um convite a visitar os destinos mais 
exóticos do planeta, a Jaquet Droz apresenta três majestosos modelos 
com animais simbólicos de África, Caraíbas e Ásia – o leão, o flamingo 
e a carpa koi. Reunindo em três relógios o melhor da técnica artesanal, 
inspirando-se no espírito de viajante de Pierre Jaquet-Droz, nascido na 
Era do Iluminismo, a marca revela todo o esplendor da pintura em mi-
niatura, associada a toda a precisão relojoeira. O leão, símbolo de força, 
nobreza e poder, transparece uma aura de sabedoria para a caixa de 
ouro vermelho, com 43 mm de diâmetro, por exemplo. 

ATELIER
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ATELIER

Na pista, o som que emana do sistema de escape do Porsche 911 GT3 é inconfundível. Igual-
mente distinta é a cauda do escape deste supercarro, que agora, mais do que um elemento 
funcional, se tornou num apelativo objeto de design. Da autoria da Porsche Design, o aspeto 
traseiro do 911 GT3 e a tampa original do tubo de escape é agora uma coluna Bluetooth® 911. O 
resultado? Máxima potência de som, tão impressionante como o som do motor quando o carro 
percorre o asfalto. Com Bluetooth 4.0, tecnologia apt-X, função de emparelhamento fácil que 
permite a conexão rápida a qualquer dispositivo móvel ou PC, 95 dB de pressão de som máximo 
e 24h de autonomia, esta coluna de última geração promete encher o espaço com um som 
contínuo e fidedigno. 

Bentley Momentum, uma 
fragrância com Nova Iorque na 
sua essência

Reconhecida pela sua qualidade produtiva no mundo au-
tomóvel, a Bentley juntou à sua gama de produtos de re-
ferência as fragrâncias masculinas. Neste caso, o Bentley 
Momentum, lançado este ano, é um perfume com duas 
intensidades diferentes (Bentley Momentum Eau de 
Toilette e o Bentley Momentum Intense Eau de Parfum) 
e obedece aos mesmos padrões de exigência da linha de 
fragrâncias já existente. Com notas de bergamota, lavan-
da, madeira de caxemira, sândalo, almíscar e madeira de 
âmbar, este perfume masculino apresenta-se num frasco 
cujo design é inspirado pelo cenário vertical de Nova Ior-
que, com as linhas prateadas bem delineadas, invocando 
o tão conhecido skyline nova iorquino. 

Porsche Design, uma coluna para amantes 
de música e desporto automóvel
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ATELIER

Dior, toda a elegância 
masculina num Duffle Bag
Com a qualidade característica da marca de luxo e com 
todo o requinte do charme francês, esta sugestão Dior 
Homme é perfeita para os homens que gostam de viajar 
com estilo. Espaçoso, este saco negro em pele incorpora 
toda a elegância masculina contemporânea. Com alças 
confortáveis, removíveis e ajustáveis, este Duffle Bag 
inclui um bolso exterior com fecho e um bolso interior. 
Podendo ser transportado na mão ou apoiado no ombro, 
este utensílio está preparado para responder a todos os 
requisitos necessários durante a viagem. 

Montblanc, a primeira coleção 
em couro vegetal com uma 
influência de 1926

A aparência é inteiramente vintage e a coleção é uma 
homenagem à herança do tempo. A 1926 Montblanc He-
ritage Collection é a primeira coleção da marca alemã 
que apresenta peças em couro vegetal ‘bronzeado’. O 
ponto de inspiração foi combinar a precisão do artesa-
nato com o aspeto vintage das peças em couro, criadas 
a pensar no nómada urbano, para quem viajar é mais do 
que chegar a algum destino, é descobrir novos lugares 
e viver experiências inesquecíveis. Para esse viajante, a 
Montblanc sugere uma coleção de carteiras duráveis e 
que podem funcionar como companheiras de moda do 
dia a dia.  
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SAÚDE E BEM-ESTAR
por Isabel Sampaio

Se apanhar sol, preciso de tomar 
suplementos de vitamina D?
“NÃO ACEITEM TOMAR AQUELAS DOSES MUITO ALTAS 
DE VITAMINA D DUAS VEZES POR ANO OU COISA 
QUE O VALHA... ISSO MOSTRA UM PROFUNDO 
DESCONHECIMENTO DA BIOQUÍMICA DA VITAMINA”

A vitamina D está na moda e ainda bem.
O vasto boom de informação que nos chega parece-me 

imprescindível para sensibilizar sobre a importância des-
ta vitamina, mas reparo que a maioria das pessoas fica 
com imensas dúvidas ao ponto de se desinteressarem pelo 
tema. Julgo que o efeito boom tem estes dois lados: o bom, 

em que existe sensibilização e onde se levantam questões; e o mau, onde 
se geram teorias da conspiração, insensibilidade pelo efeito saturação e 
consequente desvalorização. 

Não desvalorizem. Entre muitas outras funções, sabemos hoje que a 
vitamina D atua a nível do sistema imunitário, prevenindo o desenvolvi-
mento de imensas patologias (cancros, diabetes, osteoporose, esclerose, 
enfarte, etc.)

Respondendo à questão: depende de vários fatores.
Um deles é a localização. Se vivêssemos junto ao Equador podíamos 

sintetizar vitamina D todo o ano, mas em Portugal não. A partir do momen-
to em que ultrapassamos a barreira dos 38 graus de latitude começamos 
a não conseguir produzir vitamina D durante um ou mais meses por ano, 
nomeadamente de novembro a fevereiro.

Isto ocorre porque durante o inverno o ângulo do sol referente à terra 
é muito oblíquo. O sol está muito baixo e a radiação UVB não vem na fre-
quência correta e não atinge a nossa epiderme (ao contrário da UVA que 
continuam a atingir no inverno, ou seja, há danos provocados pelo sol mas 
não há benefícios, nomeadamente a síntese de vitamina D).

Ao fator localização juntamos a hora, duração da exposição solar e tipo de pele.
Vejamos na tabela ao lado quantos minutos precisamos (em média) para 

atingirmos a dose diária recomendada de vitamina D, dependendo da hora, 
tipo de pele e mês de exposição.

Não podemos esquecer ainda que o uso de protetor solar vai inibir em parte 
a produção de vitamina D. Um protetor solar de 15FPS diminui a síntese de 
vitamina D em 99%. Isto não quer dizer que não devamos usar protetor solar 
(mineral). A exposição solar deve, isso sim, ser feita gradualmente, principal-
mente para os fotótipos mais claros (I, II, III), para que haja adaptação. 

Também a medicação pode interferir na síntese de vitamina D, nomeada-
mente as estatinas, desmesuradamente prescritas para baixar os níveis de co-
lesterol. Isto porque quando a radiação UVB incide na epiderme existe uma 
molécula de colesterol que sofre alteração desta radiação e que se irá converter 
em vitamina D3. Se for este o caso, vamos ter logo à partida uma incorreta (ou 
nula) produção desta vitamina, uma vez que não existe colesterol suficiente 
disponível para realizar as suas, tão importantes, funções.

Face à dificuldade em reunir os fatores ideais, a suplementação torna-se 
muitas vezes imprescindível, mas, antes de qualquer passo, importa consi-
derar a análise ao sangue – 25OHD – que nos vai dizer exatamente a dose 
a prescrever individualmente em caso de deficiência.

Não aceitem tomar aquelas doses muito altas de vitamina D duas vezes 
por ano ou coisa que o valha... isso mostra um profundo desconhecimento 
da bioquímica da vitamina e só vai provocar flutuações e alterações enzi-
máticas que podem levar a consequências piores que a falta de vitamina D. 
Aconselhem-se com um profissional de saúde que perceba do assunto. 

Sobre o Autor
Médica-Naturopata, MeWe — Human Performance
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Tipo de pele

I
II
III
IV

V e VI

Mar-Mai

15/20 min.
20/30 min.
30/40 min.
40/60 min.
60/75 min.

Jun-Agos

10/15 min.
15/20 min.
20/30 min.
30/40 min.
40/60 min.

Set-Out

15/20 min.
20/30 min.
30/40 min.
40/60 min.
60/75 min.

Nov-Fev

Síntese de Vitamina D em Portugal

*das 8-11h/15-18h
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COZINHAR

INGREDIENTES

600g de Massa Folhada 
500 ml de leite
1 casca de limão
1 pau de canela
60g de farinha de trigo sem fermento
500g de açúcar
250 ml de água
7 gemas

PREPARAÇÃO

· Estender a massa folhada. Cortar a massa em pequenos 
retângulos.
· Forrar as formas (untadas com manteiga) com os 
retângulos da massa.
· Colocar as formas num tabuleiro de ir ao forno.
· Dissolver a farinha num pouco de leite. Levar o restante 
leite ao lume, juntar o pau de canela e a casca de limão.
· Quando estiver a ferver, juntar a farinha e mexer bem.
· Mexer até começar a ferver e apagar o lume.
· Num tacho, levar ao lume o açúcar e a água e mexer.
· Deixar ferver até ficar em ponto pérola.
· Juntar a calda de açúcar em fio ao leite e misturar bem.
· Juntar as gemas com o creme e mexer bem.
· Encher as formas com o creme e levar ao forno pré-
aquecido nos 250º durante 17 minutos.
· Depois de cozidos, desenformar.
· Servir quentes ou frios, polvilhados com açúcar em pó ou 
canela em pó… Bom apetite!

Sósias
Acreditamos que este seja um mês 
de nostalgia. As férias terminaram. As 
aulas estão prestes a começar…Por 
este mesmo motivo resolvemos trazer-
vos um docinho.

O que ainda não sabem é que este 
não é um docinho qualquer. E porquê? 
Esta receita foi uma invenção nossa. 
Como ambos adoramos natas e 
queijadas resolvemos fundir estas duas 
delícias numa só. E muito orgulhosos 
apresentamos as nossas SÓSIAS. 

Acompanhem-nos em 
intimidadesnacozinha.blogspot.pt e 
sigam-nos nas nossas redes sociais.
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AO VOLANTE

LEXUS  LC 500h
O FEROZ AMIGO DO AMBIENTE

O NOVO COUPÉ DA MARCA DE LUXO 
DA TOYOTA CHEGA A PORTUGAL EM 

SETEMBRO.

POR Nuno Sampaio

Im
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E
m janeiro de 2016, a Lexus – marca de prestígio da Toyota – 
surpreendia o mundo automóvel com a apresentação no Salão de 
Detroit do modelo LC 500. Mais tarde, no Salão de Genebra, era 
apresentado o LC 500h, a versão híbrida com 359 cv e um motor 
V6 e o novo sistema híbrido Multi Stage na nova plataforma 

traseira da marca. Este moderno sistema, composto por um motor a 
gasolina V6 com 3,5 litros, foi desenvolvido para dar uma experiência de 
condução mais desportiva. O resultado: aceleração dos 0-100km/h em 
cinco segundos. Este sistema conta ainda com uma novidade, o modo “M”, 
que permite ao condutor mudar de mudança diretamente. Destaque ainda 
para a carroçaria ultraleve e resistente.

O interior conta com o luxo que a marca nipónica já nos habitou, contudo 
existem algumas novidades a ter em consideração: o nível da anca do 
condutor foi colocado junto ao centro de gravidade; o volante é novo e as 
patilhas em liga de magnésio também; tem ainda um sistema de áudio da 
Mark Levinson assim como um novo sistema premium de série da Pioneer. Os 
acabamentos dos bancos são em pele assim como o acabamento das quartelas 
das portas, demonstrando o reconhecido rigor dos artesãos Takumi.

O LC 500h tem um custo de entrada de 120.000€, que se refere ao LC 
500h Luxury. O nível seguinte, Sport, acrescenta 4000€ à fatura e a versão 
Sport+ 12.000€. O preço do LC 500 com motor V8 estará situado 37.000€ 
acima da versão correspondente do híbrido LC 500h. 
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NOITE 
em branco 

NO DIA 5 DE AGOSTO, A RUA JUNTOU-SE 
AO PACHA OFIR PARA CELEBRAR O VERÃO, 

NUMA NOITE ANIMADA ONDE O BRANCO FOI 
A COR PREDOMINANTE.

FOTOGRAFIA Nuno Sampaio
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AGENDA CULTURAL
SETEMBRO '17

JAZZ AO LARGO
MÚSICA

Depois do sucesso da sua primeira edição, 
o Jazz ao Largo tem regresso marcado para 
os dias 13 a 17 de setembro, mantendo-se 
a entrada livre para todas as atividades. 
À semelhança do ano anterior, o Jazz ao 
Largo oferece ainda à comunidade um 
workshop de improvisação liderado pelos 
músicos Susana Santos Silva e Jorge Queijo.

Entrada livre
Barcelos

VIANA BATE FORTE '17
MÚSICA

Depois do sucesso da edição de estreia, 
em 2016, que levou milhares de pessoas 
ao centro histórico de Viana do Castelo, o 
festival Viana Bate Forte regressa em 2017 
nos dias 15 e 16 de setembro com alguns 
dos maiores nomes da música nacional, 
como Pedro Abrunhosa, Salvador Sobral, 
Richie Campbell, Original Dengaz, Capitão 
Fausto, Jimmy P ou Luisa Sobral, entre 
muitos outros.

Entrada Livre
Viana do Castelo
21h30

COMPETIÇÃO DE SALTOS 
DE OBSTÁCULOS C II 2017 – 
BLUEWATER TOUR
COMPETIÇÃO

A BlackUnicorn, em parceria com o Centro 
Hípico de Braga, volta a trazer competições 
de saltos de prestígio a Braga, sob a marca 
Bluewater Tour. A 16 e 17 de setembro, 
integrada numa tour que decorre nesse 
mês, vai ocorrer a competição de saltos de 
obstáculos de categoria CII.

Entrada livre
Braga
21h30

JP SIMÕES
MÚSICA

Bloom é o nova metamorfose de JP Simões, 
cantor e compositor português que passou 
por variados projetos como Pop dell’Arte, 
Belle Chase Hotel, Quinteto Tati, e que nos 
últimos anos tem editado a solo. A busca de 
uma nova sonoridade levou-o para caminhos 
musicais tão distintos do seu trabalho 
habitual que forjaram uma verdadeira 
heterónomia. Tremble like a Flower é o nome 
do primeiro disco de Bloom.

12€
Theatro Circo
21h30

15 16-17 23

SUAVE FEST '17
MÚSICA

Está lançada a quarta edição do Suave Fest. De 7 a 9 de setembro, a praça exterior à 
Associação Convívio volta a receber o melhor da música emergente nacional. 
Este ano, o cartaz conta com nomes como Sensible Soccers, Lince, Nice Weather for Ducks, 
Surma e Smartini, entre outros.

Entrada livre
Guimarães
22h

137
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RIR
por João Lobo Monteiro

Coleções de verão
“O MEU PRIMEIRO VÍCIO, AINDA EM PETIZ, 
FORAM OS CROMOS (SIM, ALÉM DE MIM 
PRÓPRIO). HOJE EM DIA, AINDA GASTO 
DINHEIRO A COMPRAR CROMOS DE 
FUTEBOL, MAS SÓ EM ALTURAS DE GRANDES 
COMPETIÇÕES, COMO MUNDIAIS E EUROPEUS”

A
ntes de avançar para o tema que nos trouxe aqui, aviso que 
os meus anos - não digo quantos, mas já são vários - foram no 
dia 1 de setembro. A Câmara Municipal de Braga organizou 
a(s) Noite(s) Branca(s) no fim-de-semana, julgo que em 
minha homenagem, porque gosto do Seu Jorge e, como já 
referi aqui, aprecio muito a Aurea, em várias vertentes.

No entanto, incompreensivelmente, o conselho editorial desta revista 
decidiu não dedicar a edição deste mês a contar a minha vida e obra, 
porque, aparentemente, não dava para encher tantas páginas e porque iria 
abrir um precedente. E eu tudo bem. Pelo menos, sugeriram o tema do 
colecionismo, que me apraz bastante.

O meu primeiro vício, ainda em petiz, foram os cromos (sim, além de mim 
próprio). Hoje em dia, ainda gasto dinheiro a comprar cromos de futebol, 
mas só em alturas de grandes competições, como Mundiais e Europeus. 
Porém, só gasto no princípio do processo, porque depois vai-se conseguindo 
o que se quer ao trocar com outros. É uma estratégia que serve para quem 
coleciona cromos e para quem quer engatar alguém na noite. Fica a dica.

Era costume completar as cadernetas ou, pelo menos, ficar perto disso. 
Em 2016, comprei algumas carteirinhas, mas não passei para a fase de 
trocar. Assim sendo, a caderneta ficou muito vazia, mas Portugal foi 
campeão, portanto vou adotar a mesma estratégia no próximo torneio, até 
me provarem que não foi esta mudança que nos ajudou a fazer história. 
Falando em mudança decisiva, consegui o cromo do Eder (sem sentido 
pejorativo, que eu sou temente a Deus), de modo que, mesmo despida, a 
caderneta tem a figura mais reluzente.

Durante a vida de colador de cromos, a minha técnica foi evoluindo, 
mas continua a não ser dos meus maiores talentos. Sempre fui muito mau 
nas simetrias e pôr os cromos nos limites desenhados na caderneta é algo 
que encaro com alguma desconfiança, porque, penso eu, há ocasiões em 
que os contornos estão mal feitos de propósito, só para a gente tentar 
várias vezes colar bem aquilo, não conseguir e pensar que é um pária da 
sociedade cromística.

Outra coleção que tenho é de camisolas de futebol. Orgulhosamente, 
possuo camisolas de três dos melhores jogadores da história: Ronaldo, 
Messi e o já referido Eder, que é de quem tenho mais. Também tenho uma 
da Portuguesa dos Desportos, um clube brasileiro que está praticamente a 
desaparecer. Portanto, sou cromo também nas camisolas. É uma interligação 
de coleções.

Sou uma pessoa que gosta de ter as coisas planeadas e penso que estas 
camisolas vão ser-me úteis quando, por algum motivo – provavelmente por 
ter gastado as minhas poupanças em pizzas e Magnum White -, estiver nas 
ruas da amargura e só me restar vender as camisolas no OLX. 

Outra coleção que tenho é de bilhetes (neste caso, não só da bola). 
Tenho uma caixa cheia, que, no momento, dá bastante jeito para segurar 
um passe-partout que tenho no meu quarto e cujo suporte se partiu. Como 
se vê, também já colecionei demasiados aniversários para o pouco juízo 
que tenho. 
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