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EDITORIAL

Tempo de 
colheitas
Neste mês, surgimos todos, reapresentando 
um projeto que já dura há 20 edições. A RUA 
reinventa-se a cada dia, maturando ideias e 
fazendo crescer ambições. Desta vez, mudámos 
o nosso rosto, com um logótipo mais moderno e 
apropriado à nossa irreverência. 

Outono é tempo de colheitas, tempo de colher 
os frutos de um longo esforço levado a cabo 
nos meses anteriores. É momento de arre-
gaçar as mangas e pôr mãos à obra, olhan-

do para o futuro com pujança e descrevendo o passado 
como aprendizagem crucial para um legado que se quer 
de sucesso. Foi nessa procura por legados que nos fize-
mos à estrada, rumo a Monção, Melgaço ou Valença, e 
na bagagem trouxemos várias histórias que podíamos, 
sem grande dificuldade, adaptar à nossa própria história 
de revista. Também nós queremos construir um legado 
de sucesso, respeitando a nossa origem e vendo no pas-
sado mais do que um simples trabalho que já passou. No 
entanto, há tradições que se devem romper para abrir 
novas portas para o futuro: nós, munidos da inspiração 
que sempre nos esteve associada, decidimos mudar de 
rosto, com um logótipo mais moderno, atrativo e apro-
priado à nossa irreverência. Carimbamos assim um novo 
capítulo de RUA, um virar de página que ainda não ter-
mina aqui. Aos poucos, vamos crescendo e colhendo os 
nossos frutos, com o anseio de, a cada mês, caminhar-
mos a passos largos para o expoente máximo da nossa 
essência. Qual terroir único, qual Alvarinho de excelên-
cia, a RUA é aroma que emana graças a uma equipa jo-
vem, dinâmica e sem medo de embarcar nas aventuras 
mais inusitadas. Desta vez, a aventura levou-nos às vin-
dimas, mas quem sabe onde nos poderá encontrar da 
próxima vez. Enquanto aguardamos para ver, brindamos 
ao que já conquistámos? 

Andreia Filipa Ferreira
Diretora
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Guimarães Jazz volta a 8 de novembro

De 8 a 18 de novembro, Guimarães recebe a 26ª edição do Guimarães Jazz. Este 
ano celebram-se os 100 anos decorridos desde a gravação do primeiro registo 
discográfico de jazz, que serve de base orientadora para a programação.
O Guimarães Jazz pretende captar uma visão panorâmica do passado para, assim, 
operar uma transformação musical, sendo necessário olhar para os diferentes 
estratos temporais, levando a uma reflexão sobre o futuro do jazz e das práticas 
musicais e artísticas do século XXI. No entanto, a missão fundamental do festival 
é divulgar o jazz.
Quanto à programação, haverá concertos de Nels Cline, All Star Orchestra ou 
Andrew Cyrille, entre muitos outros (na primeira semana) e Jan Garbarek, Allison 
Miller [na imagem] ou Secret Society (na segunda semana).
Na edição anterior, a organização deu ênfase à importância de um festival ques-
tionar permanentemente a sua história. Nesta edição, apesar da irrelevância em 
termos estritamente musicais, celebra-se o centenário da gravação da Original Di-
xieland Jass Band, que simboliza a fundação de uma linguagem musical autóno-
ma. Até à data deste registo discográfico, o jazz era praticamente desconhecido, 
sendo que a documentação em registo sonoro teve importantes implicações no 
desenvolvimento de uma música intrinsecamente volátil e baseada na improvisa-
ção e execução em tempo real.
Assinalar esta efeméride corresponde a questionar e problematizar a noção de 
património, tanto a um nível narrativo como musical, sugerindo assim uma nova 
organização da história. Assim, percebem-se as relações entre os diferentes pro-
jetos presentes no alinhamento e a transversalidade de gerações e idiomas musi-
cais presentes nesta edição.

RADAR
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Mucho Flow regressa ao CAAA, em Guimarães

O festival de música Mucho Flow regressa ao CAAA, em Guimarães, no dia 7 de 
outubro. Este ano é a quinta edição do festival que já nos habitou a um ecletis-
mo confirmado, quase que uma aventura por águas desconhecidas, pelo menos 
do grande público, para descobertas dominantes e emergentes no panorama 
musical. São sons que, pela experiência das edições anteriores, eclodem neste 
festival para os grandes palcos nacionais e internacionais. 
Ligados a géneros tão distintos como rock alternativo, hip-hop e eletrónica, God 
Colony, Horse Lords [na imagem], Nadia Tehran, Chinaskee & os Camponeses fo-
ram as primeiras confirmações. Dedekind Cut e Sega Bodega encerram as con-
firmações internacionais. Para reforço nacional, Filipe Sambado, El Señor, 800 
Gondomar, Dada Garbeck e Mlynarczyk são os nomes que podemos juntar aos 
que de fora nos chegam para mais um evento cósmico na cidade berço. Os bilhe-
tes estão à venda na ticketea e custam dez euros. 

gnration e INL renovam 
parceria que cruza a arte 
com a nanotecnologia

O gnration e o Laboratório Ibérico Internacional 
de Nanotecnologia (INL) renovaram a parceria 
do programa Scale Travels até 2020. Assim, a 
galeria INL, localizada no edifício do gnration, 
continuará a apresentar, gratuitamente, tra-
balhos artísticos que aproximam arte e nano-
tecnologia, colocando artistas junto de inves-
tigadores. A renovação da parceria permitirá a 
introdução de novas variáveis, onde se incluirá 
uma componente pedagógica a partir de 2018, 
permitindo também ao INL reforçar a sua aber-
tura à comunidade, tornar acessível a ciência e 
o conhecimento que produzem. A galeria INL 
foi visitada por cerca de 5000 pessoas no pri-
meiro semestre de 2017 e recebeu instalações 
sonoras e audiovisuais de três artistas portu-
gueses e dois estrangeiros.
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Ver a dobrar
“ACHO ROMÂNTICO, EMBORA ESTRANHO COMO UM 
ESCAFANDRO, A PROFISSÃO DE ESCANÇÃO OU 
SOMMELIER. MAIS AINDA A DE ENÓLOGO, UMA 
ESPÉCIE DE PERFUMISTA QUE SÓ TRABALHA 
COM UVAS”

PALAVRAS
por Paulo Brandão

N
ão bebo vinho. Por hábito não bebo nada que contenha 
álcool. Mas não sou do tipo “desta água não beberei” e, por 
isso mesmo, quando posso ser cerimonial, consigo dedicar 
o meu tempo a escolher o que, para mim, pode ser um bom 
vinho e a consumir pelo menos meia garrafa em repasto. 
Não aceito, por isso, um copo de vinho sem gastronomia à 

altura e sobretudo sem o tempo devido de degustação.
Diz-me o vinho que bebes e dir-te-ei quem és. Na verdade, e disso não me 

envergonho, normalmente, esquecendo, se possível, o preço, escolho uma 
garrafa de vinho pelo bom gosto do rótulo e pelo seu nome, quase como se 
fosse um manual de bom design ou um pedaço de boa literatura. Ou seja, 
sou um mal educado. O que conta, é o líquido que está lá dentro. Que tem 
regras de acondicionamento e abertura, de largura e formato de copo e 
tempo de oxigenação. Coisas que eu não sei. E nisso sou preguiçoso. Como 
aquela preguiça que nos atinge ao segundo copo em que eu, normalmente, 
fico a ver a dobrar, a língua se empalha e liberto declarações de amor. 
Depois durmo, tenho sono e uma ligeira dor de cabeça vinda do fígado ou 
da falta de água. Lá está, o oxigénio. O que me obriga, depois do jantar se 
houver garrafa, e a meio da almofada, a levantar-me qual sonâmbulo ao 
vento caminhando em direção ao frigorífico e da água fresca.

Acho romântico, embora estranho como um escafandro, a profissão de 
escanção ou sommelier. Mais ainda a de enólogo, uma espécie de perfumista 
que só trabalha com uvas e que sabe criar a partir das castas algo de 
muito pessoal, sendo que alguns são tão bons que correm o mundo, são 
premiados e escrevem em revistas altamente especializadas. É admirável 
por isso que, numa prova cega, consigam distinguir as suas criações ou 
encontrar o melhor vinho do ano, com medalhas, de fato e gravata, bom 
ar, nunca vendo a dobrar e autores de gestos que parecem coreografados, 
fazendo rodopiar o vinho em copos com a medida que permite as melhores 
centrifugações, atingindo certamente por vezes a velocidade dos tambores 

das máquinas de lavar roupa, ou pelo menos deixando atordoados os mais 
comuns dos mortais, esses mesmos que como eu não conseguem distinguir 
a água da torneira da engarrafada, quanto mais o melhor dos tintos.

Portugal tem os melhores vinhos do mundo, dizem. Há variedade, 
profissionalismo, boas ideias, bons produtos, mesas tradicionalmente 
fartas, países que nos querem conhecer através do que fazemos, um bom 
índice de exportações, originalidade e respeito. O vinho é como o sangue. 
Corre nas veias de gerações e é tão antigo como o primeiro dos sedentários. 
Tenho por ele um profundo respeito e admito que preciso de me dedicar a 
conhecê-lo melhor. Baco é o mais bonacheirão dos deuses, apesar de abusar 
de Ariadne de parras na cabeça. Se humano seria provavelmente boa 
pessoa. Mesmo se por vezes excessivo, é ele o deus do vinho, dos excessos 
sexuais e da ebriedade. Se tomado com inteligência e parcimónia, o vinho 
é o melhor dos líquidos e nós os melhores dos deuses. 

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

SOLAR DO ALVARINHO

Alvar(M)inho

Melgaço, em Viana do Castelo, o concelho mais a norte de 
Portugal, é um local repleto de locais de interesse para vis-
itar. Saliento por exemplo o Castelo de Melgaço, o de Castro 
Laboreiro, as termas e as belíssimas margens do rio Minho, 

excelentes para a prática de desportos radicais.
 Contudo, o que me leva a escrever estas linhas é o nobre líquido das 

terras férteis de Melgaço, o Alvarinho, a mais nobre das castas brancas 
portuguesas.  Esta espécie é originária da Galiza e do Norte de Portugal, 
que tem em Melgaço um dos expoentes máximos de excelência, juntam-
ente com Monção. 

O Solar de Alvarinho, já com 20 anos de existência, nasceu com o ob-
jetivo principal de promover e divulgar o vinho Alvarinho, mas também 
outros produtos da rica gastronomia e artesanato regional. 

O edifício onde está situado o Solar chama-se “Três Arcos”, devido 
à existência de três arcos de volta perfeita, dois na fachada principal, 
sobre colunas toscanas, e um na fachada lateral esquerda. Esta estrutura 
seiscentista de planta retangular simples, com fachadas em cantaria apa-
rente, terminadas em cornija e cunhais apilastrados, é o coração da pro-
moção do concelho, onde podem ver e experimentar produtos da região, 
mas também marcar visitas pelo município. 

Era neste local a antiga câmara municipal e a cadeia, onde podem ver 
que em todas as fachadas há janelas de peitoril, as do piso térreo per-
tencentes à dita cárcere, com grades de ferro, e as do segundo piso com 
caixilharia de guilhotina.

É curioso que este Solar esteja inserido como foi dito anteriormente na 
antiga cadeia municipal, porque o Alvarinho é a razão principal de entrada 
num concelho riquíssimo, com boas gentes onde não custa nada cumprir 
pena, numa visita que tem de ser prolongada para ser bem aproveitada.   
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HISTÓRIAS DA RUA
por Liliana Trigueiros

No meu corpo carrego-me
“JÁ NÃO É POSSÍVEL O ENTRETENIMENTO COM 
O PRÓPRIO. PARECE SEMPRE NECESSÁRIA 
A AJUDA TÉCNICA – UM TELEMÓVEL, UMA 
MÚSICA, UMA TELEVISÃO LIGADA, UMA 
ESTAÇÃO DE RÁDIO NO CARRO, DEZENAS OU 
CENTENAS DE GOSTOS NO NOSSO PERFIL”

N
o meu corpo carrego-me. Levo todas as possibilidades de re-
lação. No meu corpo está o encontro com o outro. Lá, tenho 
todos os desalentos, todos os sorrisos, todos os sacrifícios, 
todas as dádivas, todas as dúvidas, medos, buscas, sonhos. 
No rosto do outro escancara-se tudo o que me permito e tudo 
o que proíbo. Transporto no meu corpo todo o mal. Levo co-

migo toda a bondade. No meu corpo trago a locomotiva de toda a violência. 
No confronto do meu corpo com o outro corpo impõe-se a autenticidade 

seja ela intricada em amor ou mágoa. Talvez seja desta fisicalidade que 
todos fugimos em algum momento: quando resumimos o nosso corpo a um 
panfleto numa rede social. Quando deixamos numa espera ou escrevemos 
uma e outra e outra vez uma resposta que numa conversa seria instantâ-
nea. Quando nos reinventamos, nos aprimoramos numa descrição de um 
eu virtual. Quando acreditamos que de uma escolha entre mil caras que 
aparecem no tinder surgirão relações camuflando momentaneamente todas 
as insatisfações, frustações do eu real. Quando premimos a tecla enter de 
um qualquer e-mail díficil de se dizer quando os olhos do outro nos fintam. 
Quando alguém ordena uma máquina de um hospital adiar o fim ou quan-
do precipita a morte numa outra máquina no meio de uma guerra. Quando 
não nos conseguimos ouvir, conhecer sufocados por todas as notificações, 
mensagens, histórias, avisos e lembretes: barulhos. Ruídos que nos calam 
e nos deixam enevoados numa superficialidade agitada separando-nos de 
nós e do encontro com o outro. Já não nos aturamos. Já não é possível o 
entretenimento com o próprio. Parece sempre necessária a ajuda técnica – 
um telemóvel, uma música, uma televisão ligada, uma estação de rádio no 
carro, dezenas ou centenas de gostos no nosso perfil. Em todos estes mo-

mentos não vemos, não confrontamos, não encontramos o outro, não nos 
vemos. Criamos um muro que nos protege do outro e de nós aumentando 
em alguns momentos a maldade pela falta do corpo. Pela falta do nosso 
corpo no outro. Pela ausência do outro em nós. Quando é que estamos 
verdadeiramente sozinhos? Quando é que estamos verdadeiramente na 
nossa companhia? Sem adereços, sem distratores?

E quando finalmente nos encontramos com o outro, quando final-
mente se dá a relação, às vezes aceleramos a violência com tudo o que 
trazemos em nós. Mas na maioria delas, o olhar do outro, a empatia, o 
altruísmo que todos temos em nós trai o mal, desfaz essa opção. No olhar 
do outro há a destruição de tudo o que arquitetamos, de todos os planos, 
de todas as conversas corrigidas num ecrã de computador. Talvez se nos 
defendessemos menos, talvez se nos obrigássemos a este encontro mais 
vezes, a esta verdadeira comunicação, se dessemos mais vezes o nosso 
corpo ao outro, talvez se voltassemos a ter verdadeiras relações  dimi-
nuíssemos a dor, a perda, a insatisfação, o mal. 

Sobre o Autor
Fujo de consultórios e de diagnósticos. Entro e conto histórias da Rua. 
Psicóloga. 
liliana.trigueiros@gmail.com
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QUINTA DE SANTIAGO 
Um legado poético entre 

as vinhas de Monção
POR Andreia Filipa Ferreira FOTOGRAFIA Julio Rodriguez e Pedro Lopes
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REPORTAGEM

que prometeu dar novo brilho às vinhas da quinta. Bem-disposta e radiante 
com o sucesso atual dos vinhos produzidos na Quinta, onde a casta Al-
varinho é a rainha do vinhedo, Joana apresenta-nos a história da família 
com um brilhozinho nos olhos que nos demonstra que o passado é a maior 
bênção para acompanhar o futuro. “A Quinta de Santiago é propriedade da 
família desde 1899. Em 2009, graças à determinação e paixão por vinhos 
das três gerações da família, da avó Maria Santiago aos netos, nasceu o 
projeto Quinta de Santiago Boutique Winery. Foi a capacidade empreende-
dora da avó, uma mulher que toda a vida se dedicou à vinha e ao vinho, 
que esteve na génese do projeto. Na altura, a sua única exigência foi que 
a marca tivesse o nome da família e que todos trabalhássemos em equipa, 
passando mais tempo com ela na Quinta. Nós, que vivíamos na cidade com 
profissões frenéticas, assim o fizemos”, conta Joana, que ainda advoga para 
alguns clientes. “A avó participou ativamente no processo de criação dos 
vinhos até 2011, não vivendo, contudo, o lançamento da primeira colheita 
2012, no ano de 2014. Mas o coração minhoto que consta em cada garrafa 
é uma homenagem a ela, uma mulher minhota e excelente bordadeira”, 
diz-nos Joana. 

Juntando o entusiasmo da geração mais jovem à tradição de uma Quinta 
que sempre produziu e vendeu vinho, fosse para estabelecimentos comer-
ciais, fosse para consumo próprio, o projeto da Quinta de Santiago foi dan-
do frutos, literalmente. Hoje, são 7,5 hectares de vinha plantada, incluindo 
a nova vinha plantada em julho deste ano, numa localização privilegiada, 
mesmo perto da estrada nacional de Monção. Alvarinho, Loureiro e as cas-
tas tintas Touriga Nacional e Tinta Roriz, com as quais fazem o seu Rosé 

Podemos dizer que 20 a 30% da 
nossa produção segue para os 
mercados internacionais. Vendemos 
para Rússia, Bélgica, Irlanda, Brasil, 
Dinamarca, Holanda, França, 
Canadá, Alemanha e EUA.

Do alto da casa senhorial, em pedra, deslumbra-se toda a paisagem 
ao seu redor: o espigueiro, a emblemática Capela de S. João Ba-
tista e, mais adiante, o caminho das Gloriosas que nos conduz a 
uma grande poça, onde repousam nenúfares embalados pelo som 

melancólico da água cristalina da nascente que serve de regadio ao extenso 
vinhedo da famosa casta branca – o Alvarinho”. É com estas palavras que 
apresentamos a Quinta de Santiago, em Monção. Cada pormenor men-
cionado no texto, tantas vezes citado pela memória da família Santiago, 
ganha vida à medida que exploramos a Quinta, de uma ponta à outra. Os 
nenúfares a cumprimentarem a nossa entrada, repousando na poça que 
embeleza a paisagem, naquele dia quase vazia, não tivesse sido este um 
ano de mais seca. A Capela de S. João lá em cima, quase que nos mirando 
as pisadas pelo caminho das Gloriosas, que são as flores que colorem o 
passeio até à casa senhorial, abrigo da antiga adega. A Quinta de Santiago 
é refúgio de tradição, de um legado que orgulha as gerações que hoje, mes-
mo depois de rumarem a outras ambições, encontraram o seu caminho de 
volta à terra do coração, o Minho. Joana Santiago é o rosto desta geração 

AS VINHAS ESTENDEM-SE AO LONGO DE 7,5 HECTARES, CRIANDO UMA PAISAGEM QUE 
NOS AFAGA A VISTA. EM CADA CACHO DE UVA HÁ UMA MEMÓRIA E UMA HOMENAGEM 
AO LEGADO DE UMA FAMÍLIA QUE, DE GERAÇÃO EM GERAÇÃO, VAI APRIMORANDO 
O SEU SABER NA PRODUÇÃO DE VINHOS. A QUINTA DE SANTIAGO É MINHOTA DE 
CORAÇÃO E OS SEUS VINHOS, ESSES ONDE O ALVARINHO É TESOURO REQUINTADO, 
SÃO CONVITE A CONHECER A ALMA DE MONÇÃO.

(que também inclui Alvarinho), alimentam as colheitas que, até ao momen-
to, levam à produção de cerca de 30 mil garrafas. “Podemos dizer que 20 a 
30% da nossa produção segue para os mercados internacionais, o que é óti-
mo. Vendemos para Rússia, Bélgica, Irlanda, Brasil, Dinamarca, Holanda, 
França, Canadá, Alemanha e alguns estados dos EUA”, acrescenta Joana. 
No entanto, há uma dificuldade que Joana não esquece de mencionar: o 
preço médio por garrafa. “Em Portugal, praticamos um preço médio muito 
baixo comparativamente a outros países e isso é sempre uma dificuldade 
para quem trabalha em pequena escala vinhos de boutique focados na qua-
lidade, apenas com uva própria, com uma imagem preparada ao pormenor 
e sempre utilizando produtos de topo, como nós fazemos. Acresce que pra-
ticamos uma viticultura sustentável, empenhada em proteger o ambiente 
e o equilíbrio ecológico nas nossas vinhas, garantindo a qualidade futura 
das nossas videiras e uvas ao longo dos anos. Na Quinta, os trabalhos, 
sempre que possível, são manuais, começando pela vindima. Preserva-se a 
flora e a fauna, rega-se apenas com água natural, a plantação é orientada 
para a melhor exposição em áreas claramente definidas. Não são usados 
herbicidas no controlo da vegetação indesejada e ao longo das linhas das 
videiras é plantado tapete verde de espécies selecionadas (trevo, serradela, 
etc.), que florescem entre novembro e o final da primavera com intenção de 
evitar o crescimento de espécies invasoras. Já no verão, esse tapete ajuda a 
restaurar a matéria orgânica natural do solo, o seu arejamento e penetra-
ção da água. O nosso investimento em viticultura é grande, portanto, e não 
se esgota aqui. Investimos muito em adega, seja em barricas (preservando 
a tradição de fazer Alvarinhos em barrica), seja em novos ensaios e expe-

Família Santiago
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riências, como os ensaios naturais, que é um nicho de mercado que nós 
também queremos investir, através da produção de vinhos sem qualquer 
intervenção”, enumera Joana, adicionando na sua lista de investimentos a 
tecnologia ou os novos produtos complementares ao vinho que envolvem 
outros sectores de atividade, como os chocolates, os chás e outros produtos 
que ainda virão. “Tudo isto traz custos acrescidos, mas os nossos clientes 
desfrutam de muito mais do que uma simples garrafa de vinho… usufruem 
de uma experiência genuína e de um pouco de nós!”, descreve Joana. 

Todavia, a certeza é uma: é toda esta entrega, esta alma que garante a 
essência dos vinhos Santiago, bem assentes no terroir único da sub-região 
de Monção e Melgaço. “Os nossos vinhos são elegantes e complexos, en-
corpados, persistentes, com frescura e mineralidade q.b. para acompanhar 
a gastronomia. O nosso Rosé, por exemplo, tem uma frescura incrível, uma 
boa acidez, complexidada e é muito interessante para harmonizar uma 
série de pratos, desde comida asiática a saladas, peixe fresco e tudo o que 
tenha pimento vermelho. Este ano, chegamos a meio de agosto e já não 
tínhamos Rosé. Foi um vinho que funcionou muito bem!”, afirma. 

Com uma aposta crescente a nível de atividades de enoturismo de pro-
ximidade, aproveitando os seus vinhedos, o conforto da sala de convívio da 
casa senhorial e as valências incríveis da sala de provas, mesmo acima da 
adega moderna, que permite admirar a paisagem da vinha que se estende 
até ao horizonte, a Quinta de Santiago tem uma aura autenticamente mi-
nhota e muitas histórias para partilhar. Enquanto o pôr-do-sol vai pintando 
as vinhas já despidas, o aroma que emana dos mostos que repousam, pa-
cientemente, acena-nos em jeito de despedida. Bons aromas, lotes diver-
sificados, boa acidez, bom álcool, boa colheita que se avizinha. Voltamos 
para provar? 

Joana Santiago
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vinhos, cada vez mais aprimorados, respeitem o seu legado ancestral. Dali, 
com aquela paisagem, é fácil entender as razões que levam os especialistas 
a destacar o Soalheiro como marca ímpar, atribuindo-lhe distinções varia-
das: o Soalheiro Primeiras Vinhas 2015 conquistou 18,5 pontos nos Melho-
res do Ano 2016 da Revista WINE; o Soalheiro Allo 2016 foi distinguido com 
medalha de duplo ouro no SAKURA - Japan Women’s Wine Awards 2017, 
no Japão; também no mesmo concurso foi vangloriado o Soalheiro Clássico 
2016 e o Soalheiro Primeiras Vinhas 2015 com medalha de ouro; entre 
outras menções atribuídas por revistas de várias nacionalidades, como o 
exemplo da alemã Selection Magazine. “Uma equipa que se dedica com 
paixão ao que gosta de fazer tem os ingredientes fundamentais para o su-
cesso”, diz-nos a família, acrescentando: “É fácil ser feliz quando fazemos 
o que nos apaixona”. Envolvida em todas as fases de produção dos seus 
vinhos, desde o plantio da vinha à seleção das uvas, a família Cerdeira tem-
-se empenhado em apurar conhecimentos para produzir vinhos cada vez 
melhores.  Na sua gama, destacam-se com vigor o Soalheiro Clássico, com 
enorme presença internacional; o já referido Soalheiro Primeiras Vinhas, 
uma referência nos Alvarinhos e quatro vezes considerado melhor vinho 
branco nacional; e o Soalheiro Reserva, a expressão máxima da casta Alva-

rinho com a fermentação em barrica. A estes, juntam-se dois espumantes, 
o clássico Bruto e o Bruto Rosé, e ainda os inovadores Allo e Soalheiro 9%, 
que se distinguem pelo teor alcoólico moderado. O Granit e o Terramatter, 
este último feito integralmente com uvas de produção biológica, comple-
tam a lista, recentemente atualizada com o primeiro vinho tinto da marca, 
o Soalheiro Oppaco - também inovador por se tratar de um vinho tinto da 
região com lote de uvas tintas (Vinhão) e uvas brancas (Alvarinho) – e o 
Nature Pur Terroir, o primeiro Alvarinho produzido sem adição de sulfitos.

Presente em 27 mercados, dos quais se salientam a Alemanha, Angola, 
Coreia do Sul, Japão, Noruega, Singapura, Nova  Zelândia ou até República 
de Trindade e Tobago, a marca Soalheiro continua a trilhar um caminho de 
sucesso, levando o potencial dos vinhos portugueses, em particular dos Vi-
nhos Verdes, além-fronteiras. A aposta do momento tem sido o enoturismo, 
promovendo provas de degustação, visitas guiadas que permitem descobrir 
os encantos das vinhas e da casa Soalheiro e ainda visitas à vizinha Quinta 
da Folga, onde os amantes do vinho poderão completar a sua experiência 
ao saborear o fumeiro tradicional de Melgaço, à verdadeira moda antiga. 

REPORTAGEM

D
e sotaque minhoto e com o terroir único de Melgaço como 
amor para toda a vida, a Quinta de Soalheiro, protegida pe-
las serras que envolvem o Vale do Rio Minho, é uma referên-
cia nacional e internacional, não fosse a pioneira na criação 
do Vinho Alvarinho em Melgaço. Com uma história de pai-
xão pela viticultura que remonta a 1974 e a João António 

Cerdeira, juntamente com o seu pai António Esteves Ferreira, a Quinta de 
Soalheiro viu a sua essência nascer quando a primeira vinha de Alvarinho 
foi plantada - levando à criação, em 1982, da primeira marca de Alvarinho 
em Melgaço e da quarta marca na sub-região de Monção e Melgaço. Hoje, 
comemorando os seus 35 anos, a Quinta de Soalheiro é gerida por Maria 
Palmira Cerdeira e pelos seus filhos, Maria João Cerdeira e António Luís 
Cerdeira, o enólogo responsável da Quinta, mantendo o tradicional perfil 
familiar de dedicação aos vinhos. 

Olhando do topo da adega, na sala de provas que dá acesso ao terraço 
panorâmico, a história conta-se à medida que a vista alcança as vinhas, le-
vemente cumprimentadas pela leve brisa do Minho e pelos suspiros vindos 
de Espanha. Sim, porque é um terroir único português, único da região 
que, com toda a tranquilidade inerente, deixa que as uvas falem por si e os 

REPORTAGEM

QUINTA DE SOALHEIRO
O autêntico Alvarinho de Melgaço 
POR Andreia Filipa Ferreira FOTOGRAFIA D.R.
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A Valados de Melgaço é um projeto familiar que pretende apro-
veitar a casta Alvarinho ao máximo. Ambiciosa, rigorosa e 
consciente do potencial da casta que trabalha, a marca da Re-
gião Demarcada dos Vinhos Verdes pretende ser a referência 
neste segmento de vinhos.

A empresa tem duas marcas próprias: Valados de Melgaço e Quinta de 
Golães. A Valados de Melgaço, com vinhos 100% Alvarinho, apresenta o 
Valados de Melgaço Alvarinho Reserva e o Valados de Melgaço Espumante 
Alvarinho Extra Bruto. A Quinta de Golães reflete os vinhos que, desde 
sempre, foram produzidos na quinta: o Quinta de Golães Branco, das castas 
Alvarinho (mais de 85%), Trajadura e Loureiro, e o Quinta de Golães Tinto, 
das castas regionais, considerado um vinho “selvagem”.

Artur Meleiro, o diretor deste projeto, nasceu na Quinta de Golães onde, 
em gerações passadas, se vendia a maior parte das uvas a produtores locais 
e se produzia Vinho Verde Tinto e Alvarinho para consumo próprio. As me-
mórias e experiências das férias passadas nas vindimas, a paixão por estas 
terras e o sonho de um dia engarrafar o seu próprio vinho levaram Artur a 
criar a Valados de Melgaço, em 2013. 

O nome “Valados de Melgaço” deve-se aos socalcos das montanhas da 
Galiza até à sub-região de Monção e Melgaço, conhecidos como “valados”, 
sendo uma homenagem às características do território e às raízes familiares. 

Com um perfil harmonioso e elegante, particularidades da casta Alvari-
nho e do distinto terroir de Melgaço, os vinhos Valados de Melgaço e Quinta 
de Golães são produzidos a partir de uma mistura de uvas de vinhas velhas 
e uvas de vinhas novas. Essencialmente produzidos a partir de uvas culti-
vadas em solos de encostas graníticas, os vinhos apresentam-se secos e de 
teor mineral. Cada vez com mais reconhecimento, os vinhos desta marca 
encontram-se à venda na região de origem e com distribuição em Lisboa 
e Porto. A exportação é o próximo grande passo da empresa, que prevê, 
em breve, levar este Alvarinho tão particular para o continente americano.

Quanto a prémios e distinções, a empresa tem sido alvo de diversas ava-
liações, para revistas nacionais da especialidade, por parte de diferentes crí-
ticos, que têm feito uma avaliação bastante positiva. Também no panorama 
internacional, a Valados de Melgaço está presente em diferentes concursos, 
tendo já arrecadado três medalhas de prata e quatro de bronze. 

VALADOS DE MELGAÇO
Um alvarinho harmonioso com sabor a tradição 
POR Joana Soares FOTOGRAFIA D.R.
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E
m época de vindima, uma edição focada nos vinhos não esta-
ria completa se não acompanhássemos uma autêntica vindi-
ma tradicional. Não falamos em vinhas de grande escala, nem 
produção de milhares de litros de vinho Alvarinho. Falamos, 
isso sim, de deitar mãos à obra para apanhar uvas que servirão 
para consumo próprio, numa produção à moda antiga, entre 

família e amigos. A RUA, sem receio de lavar os cestos no fim, juntou-se à 
família de Fernanda Pedreira Pedra, em Gondomil, Valença, para ajudar na 
colheita que se revelou uma tarefa verdadeiramente cansativa... mas nada 
que um saboroso cozido à portuguesa ao almoço não resolvesse!

A vindima tinha hora marcada. 9h da manhã. O ponto de encontro era a 
casa da gentil dona Fernanda, que à hora certa já tinha os cestos e as tesou-
ras prontas para carregar o tantas vezes usado trator da família. As vinhas 
que íamos vindimar eram a poucos metros da casa, mas mesmo assim, a 
boleia do trator pareceu-nos bem mais apetecível naquela manhã amena de 
meio de setembro. Chegando à vinha, tesouras em punho e lá vamos nós! 
Aos poucos, os cestos iam-se enchendo, mas o olhar atento da dona Fernan-
da garantia que nenhum cacho podre se juntasse e nenhum cacho ficasse 
para trás. E se ficasse, lá ia ela em seu socorro, já que todas as uvas eram 
necessárias. O plano seria conseguir 400 a 500 litros de vinho, envolvendo 
as castas Trajadura e Alvarinho. 

De uma vinha para a outra, as forças começaram a decair e o momento 
pedia reforço: é hora da merenda! Paula Pedreira Pedra, a filha da dona 
Fernanda, vem em nosso auxílio com algumas iguarias, do pão à patanisca, 
da chouriça ao imprescindível copo de vinho Alvarinho. Procurando um lu-
gar na toalha posta à entrada da vinha, cada um de nós foi petiscando, mas 
sempre com a noção que as restantes uvas não se iam apanhar sozinhas! 
Era preciso continuar. Subindo a cima dos cestos vazios para alcançar os ca-
chos mais altos, a dona Fernanda ia controlando os seus fiéis ajudantes, re-
correndo às manobras do seu trator para recolher os cestos já cheios. Como 
onde todos ajudam nada custa, a tarefa deu-se por terminada por volta das 
14h, momento em que, já na casa, o almoço aguardava pela nossa chegada. 

Num convívio alegremente brindado por Vinho Verde, a parte da tarde 
foi passada na adega, depositando as uvas colhidas na esmagadeira e pas-
sando-as depois para a prensa, que seguindo os métodos antigos, exercerá 
uma força tremenda sobre as uvas, fazendo-as verter o seu sumo durante 
longas horas. Entre esforçados movimentos na prensa, a cargo dos homens 
presentes, o sumo de uva lá ia sendo recolhido e cuidadosamente deposita-
do na pipa onde repousaria até meados de dezembro (ou mais). 

Quanto a nós, prometemos voltar no momento de engarrafar. Queremos 
saber o resultado das uvas que tanto trabalho nos deu a vindimar! 

UMA VINDIMA 
à moda antiga
POR Andreia Filipa Ferreira  FOTOGRAFIA Julio Rodriguez

FOTORREPORTAGEM
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As primeiras uvas que colhemos eram da casta Trajadura. Para recuperar as energias, recorremos às iguarias tradicionais de Valença.Os cachos com uvas podres tinham de ser meticulosamente tratados. Procurando lugar na toalha, os presentes aproveitam um momento de convívio.  

À medida que os cestos se enchiam, os homens tratavam de carregar o trator. Com as vinhas já despidas, é o momento de encaminhar as uvas para a adega.A casta Alvarinho foi a última a ser vindimada. Chegando à adega, é preciso certificar que a cuba está em perfeitas condições.

Descarregando os cestos, faz-se uma triagem ao estado das uvas.

Subindo a cima dos cestos vazios para 
alcançar os cachos mais altos, a dona 
Fernanda ia controlando os seus fiéis 
ajudantes, recorrendo às manobras do seu 
trator para recolher os cestos já cheios.
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Na cozinha, preparam-se os ingredientes para o almoço. Cuidadosamente, as mulheres presentes avançam com os cozinhados. 

Após almoço, o trabalho regressa à adega, colocando as uvas na esmagadeira. Depois de esmagadas e prensadas, as uvas dão origem ao sumo que vai 
repousar na cuba até ao momento de engarrafar.

Depois de uma tarefa cansativa, nada 
melhor que saborear um cozido à 
portuguesa preparado da maneira mais 
tradicional.
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H
á 17 anos que Manuel Pinheiro é o rosto da Comissão de 
Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV), um or-
ganismo interprofissional que tem por objetivo a represen-
tação dos interesses das profissões envolvidas na produção 
e comércio de Vinho Verde. Acompanhando de perto a evo-
lução do reconhecimento do potencial dos Vinhos Verdes, 

Manuel fala-nos da excecionalidade dos vinhos da Região, da promoção 
crescente nos mercados externos e do que ainda há a fazer para continuar 
a afirmar a unicidade dos vinhos por cá produzidos.

Em primeiro lugar, a seu ver, Vinho Verde é sinónimo de quê? Que des-
crição faz dos Vinhos Verdes neste momento? Podemos dizer, em jeito 
de elogio convencido, que o Vinho Verde é mesmo único no mundo?

Não é aplicável dizê-lo em jeito de elogio convencido porque o Vinho 
Verde é mesmo único no mundo. À semelhança do que acontece com outros 
terroirs de exceção, o Vinho Verde é exclusivamente produzido na Região 
Demarcada dos Vinhos Verdes, no Noroeste de Portugal, a partir das castas 
autóctones que garantem a preservação de uma tipicidade de aromas e sabo-
res que são assumida e reconhecidamente diferenciadores a nível mundial.

A meu ver, o Vinho Verde é uma tendência crescente. É um vinho que se 
desvenda numa frescura vibrante, com elegância e leveza, assumindo uma 
expressão aromática e gustativa com destaque para as notas frutadas e florais. 

Vinho Verde é sinónimo de convívio, de alegria, de descontração, de harmo-
nização e até de alguma emoção associada. É um vinho tipicamente português 
que faz jus à História: partiu à conquista do mundo com grande sucesso. 

O Manuel é o rosto principal da CVRVV há 17 anos. Como tem acompa-
nhado o crescimento do reconhecimento da Região dos Vinhos Verdes? 
O crescimento dos Vinhos Verdes tem sido notável. De facto, ao longo da 
última década, conseguimos reposicionar-nos de uma forma fabulosa: os 
produtores e enólogos têm feito um trabalho de crescimento no sentido 
de aumentar a qualidade e o valor dos seus vinhos, de ampliar a sua pre-
sença no exterior, participando em ações externas que são promovidas nos 

mercados estratégicos pelo nosso Departamento de Marketing e, para além 
disso, lideramos as exportações ao mesmo tempo que consolidamos a nossa 
posição no mercado nacional.

É com muito orgulho que somo 17 anos de CVRVV com a consciência de 
que fizemos muito e de que fizemos bem. O Vinho Verde é hoje uma marca 
à escala global. Com características que o destacam em diferentes merca-
dos como uma referência.

O Manuel considerou anteriormente que foram feitas grandes apostas 
em termos de viticultura, resultando daí melhores uvas. Será esse um 
dos principais motivos da evolução?
A evolução deve-se a um conjunto de fatores, que vai desde os enumerados 
anteriormente – mais promoção, mais criação de valor, mais amplitude de 
ação – às evoluções introduzidas na viticultura que, naturalmente, melho-
ram processos, conferem maior produtividade e melhores uvas que origi-
nam também melhores vinhos.

Destaca mudanças visíveis em termos do vinho produzido na Região? 
Os nossos produtores e enólogos têm adotado um conjunto de medidas que 
garantem mudanças significativas no que respeita à produção de vinho. 
Têm sido introduzidos novos métodos que são mais eficazes, que melhoram 
a rentabilidade e que permitem explorar o potencial das uvas que produzi-
mos e dos vinhos que somos capazes de criar na Região.

ENTREVISTA

O Vinho Verde exporta para mais de 
107 países e prevê encerrar o ano de 
2017 com um crescimento de 7% nas 
exportações, o que equivale a um 
novo recorde: 60 milhões de euros.

Presidente da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes

MANUEL PINHEIRO

 “O Vinho Verde é hoje 
uma marca à escala global”

POR Andreia Filipa Ferreira FOTOGRAFIA D.R.  
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O público quer mais experiências, mais conhecimento do território e dos 
produtos associados e, nessa perspetiva, a Rota dos Vinhos Verdes é um 
bom roteiro para esses apreciadores e, obviamente, cumpre o propósito de 
promover a Região e os vinhos que cá se produzem. 

Podemos falar um pouco das nossas castas? Loureiro, Alvarinho, 
blends... Somos uma Região em constante crescimento, com matéria-
-prima de qualidade? Num curto-médio prazo assistiremos a um im-
pulso de determinada casta? Ou o maior impulso estará exatamente 
nos blends?
Muitas das castas produzidas na Região dos Vinhos Verdes são considera-
das autóctones à custa da sua antiguidade na Região e pelo facto de terem 
surgido apenas no Noroeste Ibérico, o que é também um dos fatores que 
traduz com maior intensidade a especificidade do Vinho Verde.
Nas castas brancas temos o Alvarinho, o Arinto, o Avesso, o Azal, o Lourei-
ro, a Trajadura e, nas tintas, o Espadeiro, o Padeiro e o Vinhão. 

É incontornável referir o Alvarinho da sub-Região de Monção e Mel-
gaço como produto estrela da Região, mas seria injusto não mencionar a 
crescente afirmação do Loureiro ou do Avesso. Falando de blends, é certo 
que os enólogos da nossa Região têm vindo a assumir cada vez mais essa 
tendência sem nunca descurar o potencial da monocasta. 

Temos pequenos produtores na nossa Região que fazem grandes vi-
nhos. Como se apoiam esses produtores e os fazemos crescer? 
A Região dos Vinhos Verdes é historicamente marcada por pequenas par-
celas de produção onde cada viticultor dedica o máximo de empenho e in-
vestimento às suas uvas. Temos, de facto, pequenos produtores que fazem 
grandes vinhos - como, de resto, acredito que aconteça em todas as Regiões 
Demarcadas. O papel da Comissão de Viticultura é apoiar todos os produto-
res e, naturalmente, ajudar a impulsionar os projetos que ambicionem cres-
cer e afirmar-se quer em território nacional quer nos mercados externos.

É verdade que o Vinho Alvarinho, após a nova lei que entrou em vigor 
em 2015, abrindo as fronteiras do Alvarinho a toda a Região e não 
apenas a Monção e Melgaço, aumentou as vendas e fez surgir novos 
projetos? Tem sido um crescimento sustentado?
O Vinho Verde Alvarinho é um produto sobejamente apreciado e cuja ori-
gem é, inegavelmente, a sub-Região de Monção e Melgaço, terroir de ex-
ceção para a produção desta casta. Contudo, a casta é também produzida 
noutros pontos da Região com bastante qualidade e, cumprindo os requisi-
tos que a lei impõe, o alargamento da produção e rotulagem de Alvarinho 
a toda a Região foi pensado numa lógica de equilíbrio e de crescimento, 
como é óbvio.

Como presidente, acreditamos que haja sempre aspetos importantes 
a ter em conta. O Manuel já destacou anteriormente que quando as-
sumiu o cargo tinha como principal preocupação a parte comercial e 
enológica. Hoje, que preocupações destacaria?
A Região mudou muito e, inevitavelmente, as preocupações beneficiam 
dessa mesma mutação. As preocupações atuais são mais serenas e alinha-
das com o caminho consistente que temos vindo a percorrer. Mantêm-se 
as atenções à enologia e ao comércio com a mesma seriedade, mas acres-
centa-se uma atenção redobrada à promoção, à evolução do Vinho Verde 
enquanto produto, mas também enquanto marca e enquanto experiência. 

Aguarda um feedback positivo das colheitas deste ano? 
Será um ano fabuloso em que prevemos aumentar a produção em cerca 
de 15%, apesar de termos começado a vindima mais cedo – em finais de 
agosto – devido às condições climatéricas. Foi um ano mais seco, mas nem 
por isso prejudicial. Esperamos, portanto, mais um ano de colheitas exce-
cionais. 

Quer deixar um convite aos não-apreciadores de Vinho Verde a experi-
mentarem os vinhos da nossa Região?
O Vinho Verde é tão versátil e apresenta um perfil tão vasto - quer pelas cas-
tas, quer pelo trabalho fabuloso que os enólogos da nossa Região têm vindo 
a desenvolver - que acreditamos que qualquer apreciador de vinho seja capaz 
de encontrar um Vinho Verde que lhe agrade e que o surpreenda. 

Qualquer apreciador de vinho é capaz 
de encontrar um Vinho Verde que lhe 
agrade e que surpreenda.

ENTREVISTA

É claro que uma das mudanças se vê a nível comercial, com uma maior 
predisposição dos produtores para comunicar os seus próprios proje-
tos. Há mais feiras, mais eventos internacionais a captarem a atenção 
dos produtores portugueses. Acha que, de certa forma, a mentalidade 
do produtor de vinho alterou-se?
Obviamente que sim. Como já referi, os produtores tornaram-se mais par-
ticipativos ao longo dos últimos anos, fruto de alterações do sector, mas 
também de um arrojo que o nosso Departamento de Marketing foi capaz de 
perseguir no sentido de vincar um posicionamento de exceção. 

Quando vamos às feiras no exterior, existimos como marca forte - Vinho 
Verde - que agrega diferentes produtores e esse motor de promoção vai 
fomentando maior envolvimento, mais ambição e resultados cada vez mais 
satisfatórios para cada produtor em particular e para a nossa marca como 
um todo. Somos uma Região que comunica de forma coesa e que explora o 
seu potencial sempre com o objetivo de chegar mais além.

Falando dos mercados, o Manuel disse há uns meses que o potencial 
dos mercados internacionais, sobretudo EUA, era importante para os 
Vinhos Verdes. A aposta continua a ser a exportação? E o que torna 
os nossos vinhos apreciados? Ainda: o que nos falta para aumentar o 
nosso potencial nesses mercados?
O Vinho Verde exporta para mais de 107 países e prevê encerrar o ano de 

2017 com um crescimento de 7% nas exportações, o que equivale a um 
novo recorde: 60 milhões de euros. Entre os principais mercados estão, 
naturalmente, os Estados Unidos – o principal importador de Vinho Verde 
– e, atualmente, também a Alemanha em destaque. Seguem-se a França, 
Canadá, Brasil e Suíça, mas poderíamos enunciar outros tantos mercados 
onde continuamos a registar crescimento. 

O que torna o Vinho Verde tão apreciado já foi várias vezes referido: o 
seu carácter único e versátil. Quanto ao que ainda podemos fazer, basta que 
nos foquemos em continuar a produzir vinhos de qualidade como temos 
feito e a promover uma Região que tem ainda muito potencial por explorar.

Então e o mercado nacional? Qual é o ponto de situação a nível interno?
No mercado nacional temos ainda muito que conquistar. Apesar de liderarmos 
as tendências de consumo nos meses de verão - à frente do Alentejo -, o Vinho 
Verde ainda não é reconhecido pelo consumidor nacional como um produto 
para o ano todo. Os números têm vindo a subir a cada ano, mas sabemos que 
temos que reforçar a nossa aposta no mercado interno para conquistar mais 
Vinho Verde Wine Lovers.

O posicionamento do Vinho Verde é claro: é um vinho gastronómico, versá-
til e perfeitamente adequado a todo o ano. A verdade é que o perfil dos nossos 
vinhos também tem evoluído. Temos, por exemplo, cada vez mais Vinhos Ver-
des de guarda, que podem ser consumidos ao fim de alguns anos em garrafa, 
mais evoluídos e capazes de conquistar os consumidores mais exigentes. 

A Rota dos Vinhos Verdes, o crescente interesse por parte das pessoas 
relativamente às experiências de enoturismo têm ajudado a impulsio-
nar a nossa Região e os nossos vinhos?
Naturalmente que sim. Portugal está a viver um momento próspero do pon-
to de vista turístico e, em paralelo, tem registado uma cada vez maior aten-
ção ao sector dos vinhos – fundamental para a economia nacional e car-
tão-de-visita para quem chega ao nosso país. As duas variáveis associadas 
têm um potencial fortíssimo que vai tendo também cada vez mais procura. 

2017 será um ano fabuloso em que 
prevemos aumentar a produção 
em cerca de 15%, apesar de termos 
começado a vindima mais cedo.
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DISCURSO DIRETO
por Anselmo Mendes

O desafio das colheitas
“NÃO É A CASTA ALVARINHO QUE FAZ MONÇÃO 
E MELGAÇO ESPECIAL, É O TERROIR ÚNICO 
DESTA SUB-REGIÃO QUE TORNA O ALVARINHO 
EXCECIONAL”

C
ada ano que passa é um novo desafio e este ano não foi 
excepção. Como costumo dizer, os produtores de vinho gerem 
empresas a “céu aberto”, isto é, estamos sempre dependentes 
do que a natureza nos dá, não havendo alternativa senão nos 
sujeitarmos a ela. Se, em 2014, o ano foi frio e chuvoso e o 
desafio foi sobretudo na vinha, em 2017 foi o aposto. Este ano 

foi seco, muito seco e apesar das vinhas terem tido um ciclo bastante são 
e com muita produção (a floração correu bem, sem grandes sobressaltos), 
o rendimento da uva foi bastante baixo. A falta de água no solo e as 
temperaturas altas que se foram sentindo ao longo do verão levaram a que 
os níveis de açúcar nas uvas atingissem o seu ponto ideal muito antes do 
previsto, obrigando os produtores a iniciarem as suas vindimas muito antes 
do período normal. Confesso que não tenho ideia de alguma vez ter visto 
algo semelhante. Tivemos produtores, sobretudo na zona sul do país, que 
iniciaram as vindimas no início de agosto, quase um mês antes do que é 
normal. Aqui nos Verdes não foi exceção. Se, no ano passado, começámos 
em meados do mês de setembro, este ano tivemos que começar no dia 
4, para garantir que conseguíamos o equilíbrio entre grau e acidez que 
pretendemos para os nossos vinhos.

Nós trabalhamos maioritariamente com três castas, Alvarinho, Avesso e 
Loureiro, e há algo de que não abdico: cada casta tem o seu lugar de origem 
e é da origem que eu quero trazer cada uma destas castas. O Alvarinho vem 
da sub-região de Monção e Melgaço, onde temos a nossa Quinta da Torre 
com cerca de 70 hectares e que é a base da nossa produção desta casta. No 
Vale do Lima, temos várias vinhas onde produzimos o Loureiro, casta que 
nesta sub-região atinge todo o seu esplendor, e da zona de Baião trazemos 
o Avesso, uma casta em crescimento e de enorme potencial. O facto de 

produzirmos em zona distintas da região traz-nos um novo desafio: há que 
controlar bem as maturações e articular bem a vindima com o trabalho 
na adega. É trabalhoso, mas é essencial para garantir a autenticidade das 
castas que vão compor os nossos vinhos. Este ano, começámos pelo Avesso, 
que se encontra numa zona mais interior na região, na fronteira com a 
região do Douro, onde encontrámos um clima mais seco e quente e que, 
por esta razão, esta casta atingiu a sua maturação ideal mais cedo e foi a 
primeira casta a entrar na nossa adega. 

Pouco depois, começámos a vindimar o Alvarinho, a principal casta 
com que trabalhamos e que, apesar de estar na ponta oposta da região 
relativamente ao Avesso, também encontra na sub-região de Monção e 
Melgaço um local um pouco mais seco e quente que atribui características 
particulares a esta casta e que a torna única no mundo. É como costumo 
dizer: não é a casta Alvarinho que faz Monção e Melgaço especial, é o 
terroir único desta sub-região que torna o Alvarinho excecional e capaz de 
produzir vinhos brancos de enorme qualidade. 

Por fim, entrámos no Loureiro, casta mais fina e delicada e proveniente 
de uma zona mais fresca e com enorme influência Atlântica, que garante 
as mais elementares características daquela que é a casta mais plantada na 
nossa região.

Em conclusão, posso dizer que teremos um bom ano de produção onde 
uma vez mais o homem e a natureza terão que encontrar a simbiose perfeita 
para garantir bons vinhos. Acredito que eu e a minha equipa estaremos à 
altura do desafio! 

Sobre o autor
Enólogo e Produtor de Vinhos.
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É em pleno centro histórico da vila mais antiga de Portugal, 
Ponte de Lima, na Casa Torreada dos Barbosa Aranha, 
que encontramos o Centro de Interpretação e Promoção 
do Vinho Verde (CIPVV), um edifício construído no sécu-
lo XVII e inaugurado a 4 de março de 2016. Fruto de uma 

parceria entre o Município de Ponte de Lima e a Comissão de Viti-
cultura da Região dos Vinhos Verdes, este Centro de Interpretação e 
Promoção do Vinho Verde assume como objetivo central – tal como 
o próprio nome indica - a promoção da região dos Vinhos Verdes, 
privilegiando o envolvimento dos produtores e outros agentes eco-
nómicos na divulgação do vinho como “produto ímpar de excelên-
cia, a nível nacional e internacional”. O incentivo à investigação, em 
termos históricos e de património vinícola da região, é também um 
dos propósitos fulcrais da criação deste centro. 

De momento, com pouco mais de um ano de existência, o CIPVV 
funciona como um núcleo agregador de produtores e vinhos, contando 
com 41 produtores inscritos e uma panóplia de 88 vinhos oriundos das 
nove sub-regiões dos Vinhos Verdes: Monção/Melgaço, Lima, Cávado, 
Ave, Basto, Sousa, Amarante, Baião e Paiva. No entanto, as intenções 
do CIPVV vão muito além desta ideia de agregação. “O CIPVV tem 
vindo a afirmar-se cada vez mais na dinamização cultural, aliando a 
cultura à promoção do vinho. São exemplo disso, as visitas guiadas ao 
espaço com prova de vinho, as exposições temporárias, os concertos 
mensais de Há Jazz… organizados em parceria com a Escola de Jazz 
do Porto e o ciclo de cinema 7 Arte, entre outras atividades”, descrevem 
os responsáveis. Promovendo o desenvolvimento do enoturismo local 
e regional, sempre alavancado pelo património associado à vinha e ao 
vinho verde de qualidade, este centro mostra-se como um verdadeiro 
tesouro para os amantes do Vinho Verde. Nos planos futuros, até já 
existe uma possibilidade que muito alegra os limianos. Com uma locali-
zação privilegiada, bem no coração da produção do Vinho Verde desde 
tempos ancestrais, Ponte de Lima e o CIPVV poderão ser palco da insta-
lação da primeira sede em Portugal da Rede Iter Vitis – Os Caminhos da 
Vinha, classificada como Rota Cultural do Conselho de Europa, da qual 
fazem parte 18 países europeus. Ficamos a aguardar pelas novidades! 

Centro de Interpretação
e Promoção do Vinho Verde

NO CORAÇÃO 
DE PONTE DE LIMA
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Prognósticos, só no fim do jogo – tentando 
adivinhar os próximos quatro anos
“NO INÍCIO DO NOVO MANDATO IREMOS OUVIR FALAR 
MUITO DO CONTRATO-PROGRAMA DA AGERE. TRATA-SE 
DE UM TEMA QUE MOBILIZA A ESQUERDA, QUE DIVIDE 
A COLIGAÇÃO, QUE COLOCA EM CAUSA O EQUILÍBRIO 
DA RELAÇÃO DA CÂMARA COM PRIVADOS”

E
ste artigo foi escrito quando a campanha eleitoral autárquica ain-
da ia nos primeiros dias, mas está a ser lido agora, quando já se 
sabem os resultados. Assim sendo, todo o exercício de futurologia 
a que me vou dedicar de seguida depende essencialmente da ve-
rificação das previsões que fiz na última edição. Em suma, ficou 
tudo na mesma, como a lesma. O mesmo presidente, a mesma 

composição da Câmara, resultados mais ou menos iguais aos de há quatro 
anos. Se assim foi (e foi), a minha previsão é de que o mandato que agora se 
inicia irá provavelmente ser dominado por cinco temas essenciais. A saber:

Finalmente, as obras: Ricardo Rio poderá enfim livrar-se da acusação de 
falta de obra, carapuça que, aliás, enfiou com galhardia. Dos vários projetos 
previstos, destacam-se, pela sua dimensão e simbolismo, o do Mercado e o do 
PEB. Se tudo correr bem, Ricardo Rio poderá relacionar o investimento em 
infraestruturas das atividades económicas com o que fez até aqui e livrar-se do 
estigma. Isto se nenhuma das obras acabar por cair num dos grupos seguintes.

Dossiers complicados: No início do novo mandato iremos ouvir falar mui-
to do contrato-programa da AGERE. Trata-se de um tema que mobiliza (em 
particular à esquerda), que divide a Coligação, que coloca em causa o equilí-
brio da relação da Câmara com privados, sendo que, por isso mesmo, tem de 
ser resolvido no início do mandato. Se voltar a aparecer uma proposta mini-
mamente parecida com a que foi retirada há três anos, o caldo vai entornar (e 
ainda bem). Já em 2018, Ricardo Rio terá ainda a prova dos nove na novela 
da ESSE, podendo cumprir uma importante promessa ou desiludir estrondo-
samente. Por fim, fico curioso para saber como é que o novo executivo irá 
cumprir o que prometeu quanto aos novos espaços de cultura e património. 
Será que um mandato chega para fazer o Parque das Sete Fontes, para alargar 
o complexo desportivo da Rodovia e fazer alguma coisa de jeito na antiga 
fábrica Confiança? E o São Geraldo, serei o único a achar que vai ser um flop?

Questões emergentes: Logo no dia seguinte às eleições, a eventual (e pre-
visível) verificação de que a vitória de Ricardo Rio é menos estrondosa na cida-
de do que nas freguesias rurais deverá  lançar o mote, que será depois seguido 
ao longo do mandato, com enfoque cada vez maior nas obras e na questão do 
défice democrático, em particular no que diz respeito ao controlo dos media e 
na “compra de votos” nas freguesias. Em suma, a mesquitização da Coligação 

vai estar cada vez mais na ordem do dia.  Prevejo, por isso, maus fígados para 
o Presidente (que gosta pouco da comparação), mas meio caminho andado 
para uma nova vitória em 2021, porque a receita de Mesquita, goste-se ou 
não, era ganhadora. De forma ainda mais decisiva, o trânsito, em particular o 
estacionamento na zona pedonal e o congestionamento e disfuncionalidade de 
várias artérias, algumas delas intervencionadas recentemente, tornar-se-á uma 
questão cada vez mais crucial, bem como a falta de limpeza do casco urbano 
e a ausência de um verdadeiro plano para a renovação urbana da cidade. Nas 
redes sociais começa a crescer já hoje alguma contestação aos singelos pro-
blemas da falta de luz, da sujidade nas ruas, do chão encardido e dos prédios 
devolutos. Nos próximos anos estes temas vão ganhar dimensão, e ainda bem, 
porque os bracarenses têm brio.

As guerras da sucessão: Este é simples. No PSD, o último ano deste man-
dato vai trazer à tona os proto-candidatos que dentro da máquina se perfilam 
para a sucessão. Teremos em 2025 um “alien”, um “emigrante retornado”, um 
“CEO à moda de Braga” ou um “prémio-carreira”? Ou há uma quinta via? À 
esquerda, veremos se o PS se entende e apresenta um candidato que possa 
afirmar-se para suceder a Rio em 2025 (os resultados dirão se Miguel Co-
rais pode ser esse candidato. Não creio). De forma que poderá ser decisiva, 
os resultados eleitorais deverão sugerir uma geringonça bracarense, o que, a 
acontecer, muda tudo.

Por fim, as polémicas surpresa: Toda esta adivinhação parece fácil, mas 
convém nunca esquecer o fator surpresa. Em Braga há sempre um grupo eco-
nómico em franca ascensão, um hipermercado, uma permuta, uma benesse 
ao clube de futebol da terra, um acordo com um empreiteiro ou uma coisa do 
género. Acresce que, nos tempos que correm, o Ministério Público de vez em 
quando lembra-se de investigar coisas e depois não larga. Por isso, ninguém 
pode saber ao certo que surpresa o futuro nos reserva. Que vai haver surpre-
sas, vai. Quais? Isso agora... prognósticos, só no fim do jogo! 

Sobre o Autor
Cidadão. Advogado. Liberal. Apaixonado. Livre. Desporto preferido: "mandar vir".
Ódio de estimação: o poder do Estado.

AVENIDA DA LIBERDADE
por Luís Tarroso Gomes e Rui Marado Moreira

Alguns desafios de Braga nos próximos 
quatro anos
“AO MESMO TEMPO, É IMPRESCINDÍVEL MELHORAR 
O VERGONHOSO RANKING DE TRANSPARÊNCIA DA 
AUTARQUIA: TRATA-SE DE CUMPRIR OS MÍNIMOS NA 
DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO AOS MUNÍCIPES”

O mandato autárquico 2017-2021 será o da execução de 
obras financiadas pelo atual quadro europeu de apoio. As 
opções em concreto de aplicação dos fundos são discutí-
veis, mas já foram tomadas pela Autarquia. Uma das mais 
dispendiosas é a obra de remodelação do Parque de Ex-
posições, cuja reabertura prevê-se que aconteça já para o 

ano. Até 2021 saberemos se há efetivamente capacidade de o dinamizar, 
uma vez que se avançou para a obra sem ponderar a sua real necessidade. 

Um dos eixos de apoio europeu é o da mobilidade e Braga está a planear 
o reperfilamento da rodovia entre a rotunda Santos da Cunha e a UMinho. 
Como tem sido prática habitual, nenhuma destas grandes operações foi 
precedida de debate público. E não se percebe: os assuntos relacionados 
com o trânsito e os veículos são os que mais mobilizam os cidadãos para a 
participação pública. Espero que não aconteça o mesmo que na Rua Nova 
de Santa Cruz: a obra estava para arrancar quando se improvisou, de vés-
pera, uma apresentação pública do projeto! 

No ambiente, a preocupação com a despoluição dos cursos de água 
será essencial, mas importa não perder de vista que o trânsito é o grande 
responsável pela poluição sonora e ambiental do concelho. E a situação, 
pelo menos à vista desarmada, parece-me que se tem agravado de dia para 
dia. Há demasiados veículos a circular - e a estacionar - e isso sente-se 
quer na qualidade e nos usos limitados do espaço público, quer no ar que 
respiramos. Nos últimos quatro anos muito pouco foi feito no sentido de 
caminharmos para uma cidade verde, pelo que o desafio deste mandato 
será bem maior. São décadas a discutir um parque urbano: já não há como 
adiar mais.

No licenciamento urbanístico, mas também noutros sectores de intera-
ção cidadãos-município, será necessário eliminar a burocracia que o re-
cente Balcão Único introduziu, bem como a morosidade inexplicável na 
apreciação dos pedidos. Ao mesmo tempo, é imprescindível melhorar o 
vergonhoso ranking de transparência da autarquia: trata-se de cumprir os 
mínimos na disponibilização de informação aos munícipes.

Espero ainda que este mandato seja aquele em que a autarquia alarga 
substancialmente o seu conceito de património. Não nos discursos, mas 
na prática. Refiro-me não só ao património imaterial, mas também àquele 
legado bracarense insubstituível que deve ser vigiado e protegido: edifí-
cios não monumentais de construção antiga, lojas tradicionais, anúncios 
comerciais, espólios particulares, arquivos dispersos, etc. Continuaremos a 
assistir ao desaparecimento da cidade histórica?

Por fim, no campo da cultura, os próximos quatro anos serão determinan-
tes para percebermos se as candidaturas a Capital Europeia da Cultura e a 
Cidade Criativa da UNESCO impulsionarão o investimento nesta área ou se o 
orçamento continuará a ser consumido por festas e entretenimento. A estra-
tégia cultural para a Fábrica Confiança, o projeto para o S. Geraldo, o destino 
do Recolhimento das Convertidas ou a dinamização do edifício da Rua do 
Castelo serão determinantes para modificar o panorama deste concelho que 
tem um dos investimentos da região mais baixos neste sector. 

Sobre o Autor
O advogado que gosta de pensar e planear cidades — e não se conforma.
projetaravenidas.wordpress.com
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RUA NEGÓCIOS

ALLMED
Na vanguarda dos cuidados dentários... e não só!
FOTOGRAFIA Julio Rodriguez

uem tranquilamente passeia pela Avenida da Liberdade, 
uma das zonas mais carismáticas da cidade de Braga, facil-
mente encontra, entre a fachada, a Clínica ALLMED, um es-
paço de saúde pensado para corresponder às mais delicadas 
expetativas dos pacientes. Com a direção clínica a cargo da 
experiente Dra. Paula Eduarda Rodrigues, uma médica-den-

tista conceituada pelos seus 24 anos de dedicação à medicina dentária, a 
clínica ALLMED vangloria-se por ter à disposição de quem procura os seus 
tratamentos o melhor do equipamento tecnológico num ambiente bonito 
e confortável. E atenção, não falamos apenas de equipamentos de van-
guarda específicos para tratamentos dentários. A ALLMED é uma clínica 
cujas valências se estendem da Implantologia (com toda a experiência do 
reconhecido Dr. Paulo Magalhães), Ortodontia e Endodontia (área da res-
ponsabilidade a Dra. Melissa Fernandes) e Medicina Dentária Generalista 
(Dr. André Viseu) aos cuidados a nível de Nutrição (Dieta 3 Passos com 
acompanhamento da Dra. Telma Moutinho), Cosmetologia (tratamentos 
de rosto e corpo através do profissionalismo da terapeuta Sónia Duarte) e 
Psicologia (tratamentos orientados pela Dra. Maria Luísa Silva). “Hoje em 
dia, as pessoas gostam de ir a um único sítio, com várias ofertas, porque 

essa ideia de convergência facilita a relação de confiança entre médico e 
paciente. Dá uma estabilidade que permite que o paciente se sinta bem 
durante as consultas, sem rodeios na altura de dizer ao médico o que o 
preocupa. O que tento oferecer na ALLMED é o melhor dos meus conheci-
mentos enquanto médica-dentista, dando especial ênfase à personalização, 
à atenção voltada para o paciente”, explica-nos a Dra. Paula, até aqui envol-
vida com o projeto da Clínica Alba, que abandonou em maio. 

Com atendimento especializado, com a promessa de pontualidade e res-
ponsabilidade, a Clínica ALLMED mostra-se aberta a “servir bem”. Fazendo 
um balanço de atividade extremamente positivo, a ALLMED, gerida por 
Jorge Pimenta, assegura-se como um espaço de saúde de qualidade. 

Horário de funcionamento:
Segunda a sexta das 9h às 19h30
Sábados das 9h às 13h



4342 OUTUBRO OUTUBRO

SAMUEL ÚRIA
 “Nunca tive grandes ambições de 
estar no centro dos olhares, nem 

sonhos de fama”

POR Andreia Filipa Ferreira  FOTOGRAFIA Rita Carmo  

O SEU NOME É SAMUEL ÚRIA E DIZ NÃO TER SONHOS DE FAMA, APESAR DA 
FAMA SER ALGO QUE HOJE O INSISTE EM SEGUIR. O ARTISTA PORTUGUÊS 

ESTEVE NO BANHOS VELHOS, NUM CONCERTO QUE DESPERTOU A SUA 
“HISTÓRIA DE AMOR ANTIGA COM GUIMARÃES”, APESAR DE TER SIDO A 

PRIMEIRA VEZ NAS CALDAS DAS TAIPAS.

MÚSICA
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MÚSICA

Para mim também é especial por motivos conceptuais em coisas impercep-
tíveis. Por exemplo, eu mudo o número de sílabas métricas nas estrofes 
quando mudo de tema e de atitude dentro da canção. Não é uma “cromi-
ce” extrema a apoderar-se de mim, é mais a questão simbólica de efetuar 
mudanças quando canto sobre mudanças. Nunca ninguém vai perceber ou 
querer saber deste pormenor, mas tudo o que podem gostar (ou detestar) 
na canção estará dependente do entusiasmo com que a canto e trabalho, e 
essas “cromices” que me pacificam também me entusiasmam para o resto.  
Ainda sobre este tema, foi um gosto ver o Miguel Ferreira e o Sérgio Nas-
cimento a arrancarem chapas metálicas do tecto nos Estúdio Valentim de 
Carvalho para improvisarem mais um instrumento de percussão. 
 
Carga de Ombro foi considerado um dos melhores discos portugueses 
de 2016. Como se sente ao ser prestigiado dessa forma?
Muito feliz, como é óbvio. A crítica foi extraordinariamente favorável e as 
várias distinções em listas de melhores do ano adensaram a minha satisfa-
ção. É verdade que não faço discos para serem desagradáveis (se faço, não 
foi este o caso), mas há um lado muito íntimo nas canções que não me per-
mite expectativas de reconhecimento. O aplauso a um conjunto de músicas 
tão pessoais sente-se como um aplauso pessoal, daí a felicidade redobrada.
 
Carga de Ombro é um disco que nos transporta para um universo mais 
sagrado, ou até mesmo socioreligioso, e este é um tema recorrente nas 
suas canções. Qual é a sua relação com a religião?
Não diria que é um disco religioso, no sentido em que não há nenhum 
desfilar de rituais, nem sequer qualquer reflexão denominacional ou ecle-
siológica. Nem é, tampouco, um disco evangelístico. Mas é um disco que 
discorre sobre Fé, porque não a dissocio do conjunto de ideias que me 
identificam. 
A meu ver, não há como considerar a existência do divino sem que essa con-
sideração se sobreponha às outras. E esse apontar para cima não nos afasta 
do que nos rodeia, pelo contrário. Creio que a Fé se manifesta sobretudo 
nas temáticas de busca de humildade, porque a procura da nossa própria 
insignificância vai abrir espaço para o nosso próprio significado, e para a 
importância de incluirmos mais do que nós próprios nesse significado. 
 
Podemos falar da língua materna? É um cantautor e, cada vez mais, 
temos artistas que escrevem e cantam em língua portuguesa. A seu 
ver, a língua portuguesa tem importância nas suas canções? É um fator 
de diferenciação? Ou um fator que mostra o seu respeito pela nossa 
pátria?
Às vezes caio no erro de teorizar ou romantizar muito sobre uma suposta 
escolha de cantar em português. Mas é estranho. A haver escolha, seria a 
de cantar noutra língua; o que faço sabe-me pouco a opção. Não sei em que 
altura é que a língua materna deixou de ser o paradigma, mas faz pouco 
sentido que não volte a ser. Não estou minimamente a criticar, ou discursar 
contra quem canta numa língua estrangeira, só que a opção por um deter-
minado idioma devia ser uma pergunta exclusiva para eles. Continuar a 
explicar porque é que canto na língua que uso quotidianamente há 37 anos 
é estranho. 
 
 

O rock é imortal, mas ainda assim tem 
de soar ao grito dos que quase não 
escaparam com vida. 

S
amuel Úria, artista português, membro do movimento 
Flor Caveira, líder dos Samuel Úria & As Velhas Glórias, 
reconhecido pelos trabalhos a solo lançados nos últimos 
anos. Esta é a descrição simples que podemos ver de Sa-
muel Úria na Wikipédia. Era este o trajeto que imagina-
va quando começou a interessar-se por música? Como vê 

este percurso desde o início até hoje?
Não me lembro de não estar interessado em música - e olhem que a minha 
memória vai aos recantos mais longínquos. Fazer canções foi uma conse-
quência natural desse interesse que me acompanha desde sempre - e digo 
natural porque não se tratou de nada premeditado, nem sequer intencio-
nal. Nesse sentido, o meu trajeto é todo um rescaldo de surpresas, porque 
não me sinto a controlar nada, é o contrário: sinto-me a descontrolar, a 
soltar um interesse indissociável de mim. Isto não exclui a existência de 
muito trabalho, nem de responsabilidades acrescidas, nem de estratégias, 
mas são processos novos para um amor antigo. É por isso que a minha visão 
do percurso é, acima de tudo, grata. 
 
Quais foram as principais influências no início de tudo? É capaz de tra-
çar uma linha evolutiva entre a música que fazia no início e a música 
que apresenta hoje? O que mudou em si?
As minhas influências musicais não se repercutem necessariamente na mi-
nha música, porque o que me acontece é estar a ouvir alguém de quem 
gosto e, imediatamente, sentir vontade de fazer canções. Depois, o que 
chega à guitarra e ao papel é mais a vontade do que a presença do artista 
que me motivou. Assim, as maiores influências que tenho nem sempre são 
músicos reconhecíveis nas minhas composições.

Ainda assim, diria que há alguns momentos e nomes determinantes para 
aquilo que faço. Por exemplo, depois das bandas punk (entre outras mais 
rockeiras, e algumas instrumentais e experimentais) que tive na adolescên-
cia, o encontro com o Bob Dylan dos primeiros discos fez-me desacelerar as 
composições e abraçar o cunho singer-songwriter meio folk que, se calhar, 
é o que ainda me é mais reconhecido (embora seja uma parte minúscula 
do que faço).

No fundo, não é fácil falar do que mudou porque, mesmo dentro de um 
só disco, eu vou a sítios muito diferentes. Saberia falar de mudança mais 
facilmente se tivesse noção daquilo que vem ficando estanque, e não tenho. 

 
Os seus discos falam de si, de coisas suas, de pessoalidades. A música 
que escreve é um escape, uma forma de se expor ou as duas coisas?
Não sou uma pessoa com natural necessidade de exposição. Embora goste 
muito de estar em palco e de não ser recatado nem misantropo, nunca tive 
grandes ambições de estar no centro dos olhares, nem sonhos de fama, 
nem senti carências de atenção. Não há, portanto, uma motivação de obs-
tinada realização pessoal ou imposição de ego. Também não sei se será um 
escape, tendo em conta que a minha música nunca personificou nada que 
eu, extra-musicalmente, não subscreva. No fim de contas, para além do 
prazer enorme que me dá, acho que faço canções para combater a passivi-
dade e apatia próprias, e para ter um espaço de intervenção – não porque 
lhe sinta falta, mas porque há uma civilidade, um decoro, e um proselitis-
mo até, que assim mo recomendam. 
 
Como é o seu processo criativo? Segue à risca algum tipo de plano? 
Cria sempre sozinho?
O plano é só o de agendar a coisa. Determinar: “esta semana tens de es-
crever canções” e, então, reservar tempo para que isso possa acontecer. 
Depois não há plano algum. É deixar-me invadir e, de seguida, trabalhar 
afincadamente no que essas invasões me trouxerem. E, sim, quanto mais 
sozinho melhor. 
 
O que traz de novo com o seu último trabalho Carga de Ombro? Há 
uma mistura entre os blues e o folk nesse disco, não é?
Não consigo afirmar com toda a certeza que o meu último disco traz algo 
de novo. E estou pacificado com isso. Se me trouxer algo de velho que 
faça sentido, então fico feliz. A minha preocupação não é inovar, porque 
acho que as músicas podem murchar quando estamos obcecados com a 
originalidade do vaso onde as plantamos. Tenho esse lado romântico de 
achar as canções ditadoras, e que a identidade certa dum tema nem sempre 
está condizente com o estilo e com a novidade que tínhamos predestinado. 
Por isso é que há muitas canções nos meus discos cujo gosto, às vezes, eu 
próprio questiono; mas tenho justificação para quase todas essas escolhas. 
Não vivendo em obsessão pela novidade não quer dizer que a rejeite e 
acredito que mais cedo ou mais tarde a novidade se torna inevitável. Mas 
até lá, os códigos simples como o do blues ou folk continuam a estar à mão 
de semear e uso-os com gosto. Há rodas que não carecem de reinvenção.
 
“Dou-me corda” é uma canção que facilmente se distingue no álbum. É 
um tema especial? Porquê?
É um tema longo em que as estrofes só têm um acorde. Ou seja, podia ser 
distinto pelos piores e mais entediantes motivos. Mesmo se for, eu estou sa-
tisfeito com a canção, que ainda por cima cruza um blues menor com uivos 
e coros de espirituais negros – ambos me são caros. 

MÚSICA

Não consigo afirmar com toda a 
certeza que o meu último disco traz 
algo de novo. E estou pacificado com 
isso. Se me trouxer algo de velho que 
faça sentido, então fico feliz.
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Numa entrevista anterior, disse que o rock era uma espécie em extin-
ção desde os anos 60. Acha que o rock tem que acabar de vez para 
voltar a existir numa emergência musical?
Não me recordo bem em que contexto disse isso, mas acho que é saudável 
ao rock acreditar nessa sua periclitância, porque vai nutrir-se e extremar-se 
e arranjar forma de subsistir e de continuar rock, mesmo quando inovado 
e reformulado. Consegue negar-se a si próprio, e é curioso como a maior 
vitalidade por vezes surge nas bandas que declaram que o rock está morto. 
Não acho que tenha de acabar, até porque isso nem me parece possível. O 
rock é imortal, mas ainda assim tem de soar ao grito dos que quase não 
escaparam com vida. 
 
Como é que vê o panorama musical nacional? Está de boa saúde?
Creio que sim, está de boa saúde. Há muitas coisas boas, não apenas muitas 
coisas.
 
Do que se faz cá, o que é que ouve? Tem artistas favoritos?
Hoje em dia tento estar atento à música nacional, se calhar até mais do que 
em relação à música lá de fora. Não é que consuma sobretudo os portu-
gueses, mas estou mais concentrado em descobrir o que se faz de novo por 
cá, quem aparece, do que pesquisar fenómenos internacionais. Não tenho 
propriamente artistas favoritos, mas vou-me deixando entusiasmar pelos 
álbuns e canções portugueses que vão surgindo. Os meus preferidos são, 
portanto, os que me estiverem a entusiasmar naquele momento. 

 
 
Podemos assumir que o disco anterior ficou célebre pelas colabora-
ções/duetos que protagonizou com Márcia, Manuel Cruz e outros ar-
tistas que se foram juntando. Neste novo álbum isso já não é visível. 
Houve aqui alguma intenção ou simplesmente aconteceu?                       
Neste álbum mais recente também há participações especiais, mas as can-
ções são menos partilhadas. Houve conscientemente um princípio de não 
repetir um disco de colaborações, até porque foi inconscientemente que 
o outro disco se tornou de colaborações, quase de disco de duetos. Não é 
que a fórmula não tenha resultado; eu não queria é que se tivesse tornado 
uma fórmula. 
 
Do Grande Medo do Pequeno Mundo até ao Carga de Ombro foram três 
anos. Vamos ter que esperar quanto tempo para um novo disco?
Não é fácil dizer, porque embora eu tenha muitas responsabilidades nisso, 
as edições dos meus discos têm-se atrasado também por motivos que es-
capam à minha vontade. Tem existido quase sempre o espaço de um ano 
entre o grosso das gravações e a edição das mesmas, por isso, se conseguir 
encurtar esses atrasos e vacilos, é provável que edite no próximo ano. 

MÚSICA
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MÚSICA
por José Manuel Gomes

Braga, uma cidade que festeja o Dia 
Mundial da Música
“COMEÇOU NO DIA 29 DE SETEMBRO E TERMINA NO 
DIA 7 DE OUTUBRO UMA SEMANA DEDICADA E FEITA 
A PENSAR NA MÚSICA, NOMEADAMENTE, A BRAGA 
MUSIC WEEK”

H
oje em dia há dias para tudo. Dia Mundial disto e dia Mun-
dial daquilo, 365 dias que são dias de qualquer coisa. Ora, 
no meio destes dias todos há um que é celebrado a 1 de ou-
tubro: o Dia Mundial da Música e em Braga este não passa 
despercebido.

Começou no dia 29 de setembro e termina no dia 7 de 
outubro uma semana dedicada e feita a pensar na música, nomeadamente, 
a Braga Music Week. Setembro é o mês das rentrées e o regresso à atividade 
cultural dá-se na ressaca dos festivais de verão e do regresso aos espetácu-
los indoor. Porém, esta semana de atividades e concertos preconiza o opos-
to: que a música invada a cidade; que percorra as ruas; que sirva de âncora 
a espaços culturais e comerciais; que ‘obrigue' as pessoas a vir cá p’ra fora; 
enfim, fazer uma associação plena com a cidade.

É precisamente neste tópico que a Braga Music Week marca a diferença 
neste ano. Para os mais distraídos, comemora-se em 2017 os 25 anos da 
edição do disco de aclamação de Mão Morta, o Mutantes S.21, e isso não 
passou despercebido à organização que faz desta efeméride um chavão 
para toda a semana festiva. É aqui que este acontecimento passa dum sim-
ples assinalar de uma efeméride que é o Dia Mundial da Música para algo 
mais: há uma associação com a cidade e com a história musical da mesma. 
Um dos dias propostos é preenchido por atuações de vários músicos e ban-
das que irão tocar temas do referido disco de Mão Morta. Há um legado 
que é relembrado e que é celebrado por músicos de gerações vindouras. 

Esta celebração da música que dura uma semana ganha ainda mais va-
lor se pensarmos que há vários agentes, instituições e promotores a traba-
lhar em conjunto para fazer a Braga Music Week. Em muitos lugares, em 
muitas cidades, o tendão de Aquiles é a falta de coordenação e de abertura 
para juntar esforços e fazer valer um ideal comum onde todos ganham. 
Aqui, claramente, isso não acontece. O que também não acontece é a sobre-
posição de espetáculos ou atividades e aqui, acreditem, faz da organização 
uma daquelas espécies raras quase em vias de extinção.

A rentrée cultural vai ser bem preenchida por estes lados até ao Natal, já 
com o Guimarães Jazz e o Festival Semibreve à vista. Por agora, celebremos, 
então, a música em Braga. 

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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O projeto começou com o Tiago em 2012 como One Man 
Band. Como é que tudo se foi construindo até chega-
rem aqui?
Tiago - Foi por necessidade de querer criar algo cada 
vez maior. Quando criei o projeto era para ser algo 
mais caseiro, no qual eu é que decidia tudo. Depois, 

achei que isto não tinha tanta piada sozinho. Falei com a Rita e, mais 
tarde, achámos que havia necessidade de uma bateria e falámos com o 
João. Neste disco, percebemos que havia necessidade de introduzir mais 
uns teclados e falámos com o Nuno. Nunca fechamos as portas e tenta-
mos dar ao projeto o que achamos que ele precisa. De hoje para ama-
nhã podemos precisar de uns sopros. Depende muito da necessidade. 
 
O vosso som parece definir-se dentro do conceito de rock americano, 
onde podemos encontrar ligações a nomes como Cat Power, Alaba-
ma Shakes ou The Black Keys. Depois existe um lado mais sintético 
a puxar para um psicadelismo nacional por exemplo em “Sweet Love 
Making". Onde é que se encaixa a vossa música?
Rita - É sempre uma pergunta difícil, pelo menos para mim, porque quando 
faço música não estou a pensar em nenhum estilo ou em algo que o defina. 
Não tento colocar a música dentro de uma caixa ou colocar um rótulo. 
O que define a música é o que nós pensamos quando estamos a criar, a 
compor. O que me inspira e sempre me inspirou foram coisas que sinto no 
dia a dia, o quotidiano. Claro que a música que ouço tem sempre alguma 
influência.
Tiago - Consciente e inconsciente. Até mais na parte inconsciente. Às vezes 
vais buscar coisas engraçadas e nem reparas. O melhor de tudo isto é que 
cada um de nós ouve coisas muito diferentes. Quando chegamos à sala de 
ensaios, cada um tenta dar um bocado de si à música. O mais engraçado é 
juntar isso tudo e isso é que nos dá a nossa identidade.

Skeleton é um EP com contornos mais vincados no rock e blues, por 
vezes mais acústico. Slow Move é mais eletrónico, mais animal. Veem 
estas mudanças como progresso natural?
Rita - Sim. Sempre foi natural, moldamo-nos à evolução da formação da 
banda também. Com o Skeleton era só eu e o Tiago. Quando entrou o João 
surgiu o Slow Move. Surgem novos membros, novas influências e novas 
formas de pensar.

Já fizeram uma tour pela Europa. Existem diferenças a considerar 
quando tocam lá fora?
Tiago - Algumas. Primeiro o público.
João - As pessoas, lá fora, não são tão efusivas durante o concerto, mas, 
em contrapartida, no final do concerto, toda a gente vem ter contigo dar-te 
os parabéns. Aqui em Portugal as pessoas mostram-se mais energéticas du-
rante o concerto, com moches e tudo mais. Lá fora sentimos que as pessoas 
estão mesmo atentas ao concerto e a todos os pormenores.
Tiago - É também interessante reparar que, conforme vais andando, os pú-
blicos são sempre diferentes. Em Portugal, no Norte, são mais espevitados, 
e no Centro e Sul já são um pouco mais tímidos.
Rita - Mas existe uma coisa pela qual tenho preferência: lá fora o pessoal 
adere muito mais. Compram mais discos, mais t-shirts, merchandising em 
geral. Compram também muitos vinis. Há aquela cultura de comprar o CD 
quando se gosta do concerto.
João - E os concertos são às 21h e as pessoas estão lá 15 minutos antes. 
Quando a banda chega, a sala está cheia.
Rita - Aqui temos sempre que esperar pelo público.
Tiago - Estávamos a tocar na Alemanha e uma das coisas que notámos foi 
que tentaram não criar nenhuma barreira entre os músicos e os espetado-
res. Aconteceu um episódio curioso nesse concerto em Berlim. No final do 
concerto, um espetador veio ter comigo e perguntou-me se eu era o rapaz 
da banda, ao qual eu disse que sim. Ele disse que na semana anterior ao 
nosso concerto tinha ido ver Foo Fighters e que tinha gostado mais do nos-
so concerto (risos).

Sentem que tocar lá fora, de uma certa forma, vos pode influenciar na 
composição de novas músicas?
João - Sim, claro. Sobretudo as viagens (risos). Passámos muito tempo 
juntos dentro da carrinha. São seis horas de viagens quase todos os dias, a 
ouvir música e a partilhar ideias.

Não tento colocar a música dentro de 
uma caixa ou colocar um rótulo. O que 
define a música é o que nós pensamos 
quando estamos a criar, a compor.

MÚSICA

O PROJETO GRANDFATHER’S HOUSE COMEÇOU HÁ CINCO ANOS NA CASA DA AVÓ DOS 
IRMÃOS TIAGO E RITA. HOJE, JUNTAMENTE COM JOÃO, JÁ ATUARAM EM FESTIVAIS 
COMO VODAFONE PAREDES DE COURA E O SZISTE, NA HUNGRIA, UM DOS MAIORES 
FESTIVAIS DA EUROPA. SÃO UMA DAS BANDAS PORTUGUESAS MAIS PROMISSORAS E 
NÓS FOMOS SABER COMO TUDO COMEÇOU E ATÉ ONDE QUEREM CHEGAR.

POR Nuno Sampaio  

GrandFather’s House
ALEGORIA DO ROCK
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O que trouxeram na bagagem? Qual a mensagem mais importante a 
reter? Alguma coisa que gostassem que mudasse cá?
Rita - A cultura de ir a concertos. E a questão dos horários. O público por-
tuguês chega sempre atrasado aos concertos.

Por cá, como tem sido a reação do público ao vosso trabalho?
O primeiro single que lançámos, “You Got Nothing To Lose”, tem tido uma 
adesão muito boa. Até fomos apanhados um bocadinho de surpresa. Existe 
muita gente a partilhar a música e as opiniões têm sido muito positivas.

“You Got Nothing To Lose” é o primeiro single do vosso traba-
lho mais recente, Diving, que foi lançado em setembro. O que 
podemos esperar deste novo álbum? Vem aí alguma mudança?  
Rita - O álbum surgiu de uma residência artística no gnration, em Braga, 
que foi o principal impulsionador para que este álbum acontecesse. Foi 
uma experiência incrível, tivemos a oportunidade de gravar no estúdio da 
Mobydick Records, com o Budda Guedes. Tivemos a oportunidade de tra-
balhar com músicos convidados, como é o caso de Adolfo Luxúria Canibal 
(voz), Mário Afonso (saxofone) e Nuno Gonçalves (teclas). Foi bom passar 
cinco meses fechados na sala de ensaios a compor. Depois, sair daqui e 
partir para um sítio diferente, trabalhar com pessoas diferentes, é sempre 
muito bom.
Sim, há diferenças, há novidades. Temos um novo elemento ao vivo 
a partir de agora, o Nuno, que para além de músico convidado, es-
teve connosco durante todo o processo e compôs o álbum connosco.  
Tiago - Há uma mudança muito evidente do primeiro disco para este e 
o que despontou essa mudança foi essencialmente estarmos tanto tem-
po fechados na sala de ensaio. A Rita trouxe um álbum de Radiohead, In 
Rainbows, eu de Portishead, Roads e o João um álbum de Air, Moon Safari. 

Depois passávamos metade do tempo a ouvir os discos e a ter ideias. Dis-
secávamos os discos e o resto do tempo era para tocar, para criar. Foi um 
processo completamente diferente de tudo aquilo que tínhamos feito até 
agora.

No últimos cinco anos houve um acréscimo de bandas portuguesas 
que, em pouco tempo, se tornaram já símbolos do panorama musical 
nacional e até internacional. Porque é que acham que isto está a acon-
tecer?
João - Há mais condições, mais espaços.
Tiago - Mas eu acho que foram os próprios músicos que criaram esses 
espaços.
Rita - Acho que isto é um ciclo. Houve uma altura que também houve um 
boom, talvez nos anos 90, surgiram imensas bandas, mesmo aqui em Braga. 
Depois tenho noção que isso foi um bocado abaixo e agora tudo voltou, 
porque as bandas sentiram essa necessidade, de procura de meios e formas 
para atingirem os seus objetivos. As coisas tinham que acontecer. Os músi-
cos adotaram aquela filosofia do do it your self.
Tiago - A música, hoje, está na moda; a música ao vivo está na moda. Em 
2000 apareceram os Dj’s, era uma novidade. Penso que agora as pessoas já 
se estão a fartar um bocado e estão a descobrir outros mundos na música, 
outra geração.
Rita – Para além disso somos um dos países da Europa com mais festivais.  

Onde é se veem daqui a dez anos?
Rita - Daqui a dez anos espero estar a tocar e a fazer música. Não importa 
onde. 

MÚSICA
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Q
uando iniciámos a aventura Semibreve, há seis anos, seria di-
fícil perspetivar o dia de hoje. Em 2011, o Semibreve era um 
risco. Um festival de música eletrónica e arte digital único em 
Portugal, com um programa desafiante numa cidade tradicio-
nalmente conservadora.
 A cidade respondeu, mostrando abertura a propostas artisti-

camente exigentes e, chegados à sétima edição, o festival é um evento de 
referência no calendário cultural da cidade e do país, cujos passes gerais 
esgotam a meses de distância mesmo sem programa completo anunciado. 
O Semibreve desenvolveu também um considerável impacto internacio-
nal, demonstrado pela recorrente acreditação de publicações de referên-
cia como, por exemplo, o Independent, The Wire, Resident Advisor, pelo 
número de estrangeiros que visitam a cidade para viver o festival, ou pelo 
convite para integração em algumas das mais importantes redes mundiais 
de eventos do tipo.

Tal crescimento foi sustentado não apenas nos programas artísticos, mas 
também pela integração dos mesmos em contextos espaciais e patrimoniais 
únicos, que abundam em Braga, tais como o Theatro Circo, a Capela Ima-
culada do Seminário Menor, a Casa Rolão, o Mosteiro de Tibães ou, numa 
perspetiva mais moderna, o gnration.

A edição de 2017 traz, uma vez mais, um programa integralmente novo, 
no qual se incluem dez estreias nacionais e artistas de 11 nacionalidades 
diferentes. No programa de concertos será difícil ficar indiferente às com-
posições eletroacústicas da octogenária Beatriz Ferreyra, pioneira e figura 
maior do parisiense Groupe de Recherches Musicales, ou à densidade e 
intensidade sónica do norueguês Deathprod, ambos concertos raros de ex-
perienciar. Mas também os ambientes transcendentais do alemão Wolfgang 
Voigt, com o seu projeto GAS, ou o impressionante espetáculo audiovisual 
do islandês Valgeir Sigurdsson [na imagem] tornarão o Theatro Circo um 
lugar ainda mais especial. Já o norte-americano Steve Hauschildt encherá 

a sublime Capela Imaculada do Seminário Menor com a sua eletrónica cós-
mica, noutro momento que promete ficar na memória coletiva. No gnra-
tion, a celebração coletiva continuará noite dentro e atuações da japonesa 
Kyoka ou do libanês Rabih Beaini serão totalmente imperdíveis.

Mas não só de concertos se faz o Semibreve e as estreias nacionais de 
instalações da norte-americana Laurie Spiegel ou da dupla luso-canadiana 
Gil Delindro & Adam Basanta, vencedores do EDIGMA Semibreve Award 
2017, são pontos altos do programa artístico.

Numa altura em que Braga vinca a sua posição como cidade orienta-
da para as media arts, cimentada com a candidatura a Cidade Criativa da 
UNESCO, o Semibreve, que há muito deixou de ser um risco, reforça a sua 
posição como evento aglutinador, com tudo para continuar a ser motivo de 
orgulho e celebração para os bracarenses. 

Sobre o autor
Diretor artístico do festival de música eletrónica e artes digitais SEMIBREVE, a 
decorrer nos dias 27, 28 e 29 de outubro.

SEMIBREVE
por Luís Fernandes

Do risco à celebração
“A EDIÇÃO DE 2017 TRAZ, UMA VEZ MAIS, UM 
PROGRAMA INTEGRALMENTE NOVO, NO QUAL 
SE INCLUEM DEZ ESTREIAS NACIONAIS E 
ARTISTAS DE 11 NACIONALIDADES”
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CINEMA
por João Palhares

Quem é Frank Borzage? (II)
“MAS NÃO DEIXA DE IMPRESSIONAR COMO 
BORZAGE ARRANJA FORMA DE CONTAR, 
NESSES TRÊS FILMES, AS HISTÓRIAS 
QUE SEMPRE CONTOU, DE DESCREVER 
OS ARCOS SENTIMENTAIS QUE SEMPRE 
DESCREVEU”

F
oi com The Mortal Storm, o filme em que ficámos o mês pas-
sado (chamado Tempestade Mortal, entre nós), que Frank 
Borzage terminou o que se pode considerar como uma trilo-
gia, começada com Little Man, What Now?, de 1934, e conti-
nuada com Three Comrades, de 1938. Pouco depois de Adolf 
Hitler ser nomeado chanceler na Alemanha por Paul von Hin-

denburg (e Tempestade Mortal lida frontalmente com as consequências 
imediatas dessa nomeação), Borzage é o primeiro a virar-se para o velho 
continente, sob a égide de Hans Fallada (autor de Kleiner Mann, was nun?, 
base para o filme de '34) ou Erich Maria Remarque (autor de Drei Kame-
raden, base para o filme de '38), cronistas exemplares da Alemanha da 
República de Weimar e da que tragicamente lhe seguiu, para descrever as 
batalhas internas e externas de seres humanos assolados primeiro pela po-
breza e pela fome e depois pelas perseguições políticas, religiosas e raciais, 
não sucumbindo (nem na morte, porque afinal é de Borzage que estamos 
a falar) apenas por uma fé milagrosa no amor, na amizade e na bondade 
do próximo. E não é só a Alemanha que aproxima estes filmes, porque 
são todos interpretados por Margaret Sullavan, diva silenciosa desses anos 
de divas tão ruidosas ("se pertence à família dos grandes sopranos líricos 
(...) distingue-se delas simultaneamente por uma fragilidade mais secreta 
e um erotismo mais exposto", escreveu sobre ela João Bénard da Costa) e 
que ainda trabalhou com Borzage em The Shining Hour, fabuloso filme 
em que a sua personagem se vai revelando aos poucos o centro de tudo, 
iluminando as restantes personagens e as suas relações só com a força dos 
seus sentimentos.

Mas não deixa de impressionar como Borzage arranja forma de contar, 
nesses três filmes, as histórias que sempre contou, de descrever os arcos 
sentimentais que sempre descreveu, revirando o mundo do avesso para 
encontrar esses seres frágeis que "torna grandes pelo amor e pela adver-
sidade" (como diz uma das legendas de 7th Heaven, o seu filme mais fa-
moso dos anos da Fox), sob a luz da sua bondade e da sua fé inabalável 
no ser humano. Não deixa de impressionar, também, como Borzage usa 
o estúdio para descrever a realidade, o que parece uma contradição em 
termos, mas que em Borzage se torna a forma privilegiada de ilustrar o 
mundo interior das suas personagens, como o prova o mágico e misterioso 
final da Tempestade Mortal, em que um cenário é iluminado e escurecido 
para tornar palpável a transformação dentro dum homem que tinha sido 
seduzido pelas retóricas do nacionalismo. Quando saímos da casa, a sua 
culpa inflamada pela memória de tempos mais simples e pelo papel que 
teve na morte daqueles que amava transforma-se numa plataforma para o 
outro mundo, para o desconhecido. Voltamos às transfigurações e às trans-
migrações, como no final dos Três Camaradas, que talvez nos diga que se 
a lembrança dos mortos é condição para estes não morrerem, é também 
condição para os vivos conseguirem viver. 

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

MIGUEL NEVES OLIVEIRA
e a metamorfose da matéria

E
ncontramos em Miguel Neves Oliveira (n.1978) a ancestralidade 
telúrica da criação artística que vem e volta da e para a natureza. 
Não só pelo material de predileção (a madeira) mas, sobretudo, 
pela delicadeza com que equilibra a aplicação de uma paleta de 
influência no universo da pop, que soma conteúdo, mas também 

realça as propriedades naturais da matéria. O processo do escultor tem 
evoluído, ao longo dos últimos anos, de um certo modus operandi barroco, 
em que o artista é um construtor de emoções visuais densas e exacerbadas, 
para o domínio do instalativo e/ou conceptual, em que os objetos, peças 
escultóricas, se combinam e criam quadros plásticos em relação com as 
arquiteturas. 

Recentemente desenvolveu um conjunto de trabalhos, que se consubs-
tanciaram na exposição Fendas do Vinho, no Museu do Vinho Bairrada, em 
Anadia, em que reúne essa dimensão telúrica e despretensiosa do escultor 
e, também, as preocupações de cariz humanitário do artista, que utiliza, 
devotamente, materiais provenientes do desperdício, de utilidade nula, 
mas que, à intervenção criativa, são reveladores de uma multiplicidade de 
sentidos, de certo modo, iconográficos. 

As iconografias do vinho são múltiplas e ganham força na antiguidade 
clássica com Dionísio (do elenco grego) e Baco (Roma), deus do vinho e 
sinónimo da ebriedade, dos excessos, especialmente sexuais. As festas em 
sua homenagem, as bacanais, são descritas como verdadeiras orgias à ma-
neira contemporânea. Literalmente, recuperando a imagem das fendas dos 
vasilhames de transporte do néctar, na ausência do produto, por consumo 
ou derrame, fica a dimensão espiritual e misteriosa do vinho, ligação an-
cestral do homem à terra e à vinha que dela emerge. A bíblia, de invenção 
pós-clássica, é imensa em alegorias ao vinho e há, sem dúvida, em toda a 
obra de Miguel Neves Oliveira essa formação de raiz cristã e católica que 
o incentiva, talvez, à comunhão com a natureza. Contudo, a beleza e o 
despretenciosismo dos seus objetos atribuem-lhe a universalidade do que é 
laico, democrático e ao acesso de apropriação estética de todos. 

Miguel Neves Oliveira cresceu entre o ruído da matéria natural da qual 
brota vida que se torna arte. A sua formação é, em parte, empírica e voca-
cional; a sua sensibilidade apurada é produto do trabalho, da resiliência da 
forma certa, da cor exata e da combinação compositiva de temperamento, 
mão e gosto; a sua simplicidade é o que faz dele um artista cujo talento 
apetece projetar, promover, divulgar. Não é fácil, nos dias de hoje, encon-
trar esta mescla de competências, humanas, técnicas e de talento natural, 
num artista. Miguel Neves Oliveira é essa mescla e, não tenho dúvidas, 
continuará um percurso evolutivo ascensional. 

Sobre o Autor
shairart chief curator 

Na Imagem
Em cima Fendas do Vinho II; 61x157x160 cm; 2017
Em baixo Fendas do Vinho IV; 6x150x155 cm; 2017
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A CIVILIZAÇÃO DO ESPECTÁCULO
por Cátia Faísco

.o velho do restelo.
“NO OUTRO DIA, CRUZEI-ME COM UM VELHO DO 
RESTELO. QUERIA QUE LHE AFAGASSE O EGO, QUE 
RECONHECESSE NAQUILO QUE FAZ UMA OBRA-
PRIMA, QUE “A NOVA GERAÇÃO” APRENDESSE 
“COMO SE FAZ” COM ELE”

P
or onde começar? Todos os dias nos cruzamos com pessoas que 
já tiveram pelo menos um encontro, durante a sua vida, com 
um velho do restelo. Não tenho nada contra essa espécie que 
não está, de modo algum, em vias de extinção. Aliás, eu sou a 
favor da sobrevivência das espécies. Mas, se eu tivesse de fazer 

um teste de alergias, a minha pele iria certamente acusar urticária.
Na civilização do espectáculo, o velho do restelo escolhe metodicamente 

o seu figurino e a sua caracterização. Sabe que se não o fizer, será facilmen-
te detectado e, com alguma originalidade, acompanhado até à porta, onde 
lhe retirarão o passe de circulação livre. O velho do restelo não se aproxi-
ma das gerações mais novas. Prefere acercar-se das que estão cronologica-
mente um pouco abaixo da sua. Gosta de recordar pequenas glórias como 
se fossem insignificantes para receber palavras que indiquem o contrário. 
Mas, quem nunca fez isso, certo?

Confesso que uma das atitudes que me incomoda mais é quando o velho 
do restelo se serve dos galardões que acumulou durante o seu percurso 
para justificar o olhar de soslaio que lança ao artista que ainda agora come-
çou. Na maioria das vezes, tem dificuldade em reconhecer o talento deste 
e prefere sublinhar todos os aspectos negativos do trabalho. Um dos seus 
maiores receios é que deixe de ser ouvido, lido ou visto e que, de repente, 
passe para segundo plano.

O velho do restelo tem dificuldade em reconhecer na nova geração os 
seus pares. E, por isso, encontra sempre formas de estabelecer uma barreira 
que separe bem as águas. Mas, permitam-me fazer aqui um pequeno con-
traponto: a nova geração não se identifica com este tipo de comportamento 
e, em vez de encontrar um equilíbrio, peca, na minha opinião, pelo excesso 
de proximidade. E então, de repente, parece que andámos todos na mesma 
escola e, em e-mails profissionais, enviam-se emojis com piscadelas de olhos 
para contornar desculpas. Pergunta: quem forma estas pessoas a achar que 
por se estar no meio artístico se pode transformar um e-mail profissional 
numa conversa de recreio?

No outro dia, cruzei-me com um velho do restelo. Queria que lhe afagas-
se o ego, que reconhecesse naquilo que faz uma obra-prima, que “a nova 
geração” aprendesse “como se faz” com ele. O facto de gostar ou não do seu 
trabalho não impede que me sinta particularmente irritada com esta impo-
sição. Respeito o percurso que já fez, o que alcançou e a estratégia que uti-
lizou, mas tenho direito a seguir o meu próprio caminho sem lhe fazer uma 
vénia. Nem tudo o que se fazia há vinte anos era maravilhoso. Ou até podia 
ser. Mas então e o agora? Porque é que continuamos a atribuir subsídios ao 
velho do restelo pela longevidade e estabelecimento da sua carreira?

Sou a favor da convivência entre espécies. Sou a favor do pausar para 
ouvir o outro, independentemente da sua idade ou da posição que ocupa 
na cadeia alimentar (aka civilização do espectáculo). Podemos votar a fa-
vor do equilíbrio?

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 

RASTOS DA RUA
LUÍS BELO ESTÁ NA RUA

POR Nuno Sampaio  FOTOGRAFIA @zeluisbelo

H
oje, e enquanto a fotografia acompanha o nosso inconsci-
ente positivo, saímos à rua sem perceber as diferenças dos 
dias, as inconsistências obrigatórias do tempo. A rua é o 
teu palco principal? É na rua que encontras a tua liberdade 
criativa?

A rua é uma pintura à espera de moldura. Quero com isto dizer que sin-
to que apenas me limito a transportar a criação para uma fotografia, não 
começando necessariamente comigo. Das várias expressões artísticas com 
que tenho a oportunidade de experimentar, a fotografia é aquela que me 
acompanha todos os dias, muito graças a essa “rua”. Não tenho mais liber-
dade criativa – para mim há mais margem para criar numa folha de papel 
por ilustrar –, mas a fotografia pode surgir espontaneamente, sem uma in-
tenção final, apenas por uma atração estética súbita, um momento caricato, 
alguém que me intriga.
É na rua que muitas das minhas fotografias nascem porque posso vagueá-la 
sem rumo, e quando tanto do meu tempo é regido por objetivos concretos, 
a ação de fotografar, assim, é quase terapêutica.
 
Por vezes encontrámos um género de arte performativa nas tuas fo-
tografias. Algo que pode apenas ter acontecido dentro de algum limite 

imposto por uma não casualidade. Esta nova força nas tuas fotografias 
origina sentimentos diferentes enquanto fotógrafo?
Quebrar a paisagem pedindo a alguém que olhe para a câmara, que não 
cruze os braços, ou “um pouco mais para a direita”, todas essas indicações 
pressupõem uma visão e enquanto fotógrafo, sobretudo aquele espontâneo 
de que falava à pouco e do qual necessito, torno a rua cenário. Nessas 
fotografias o que nelas está representado já não é a realidade, antes uma 
visão pessoal. Felizmente já me conformei com os meus conflitos artísticos 
e a conviver com as várias facetas que existem em mim.
 
O elemento humano compõe a maior parte das tuas obras. Sejam mais 
ou menos assumidas, as pessoas são quase uma sombra de equilíbrio 
que define uma parte fulcral da imagem. É essencial para ti o equilíbrio 
imagético que este elemento sustenta?
Fotografo aquilo de que me sinto mais próximo. Nas minhas imagens é 
quase inevitável fugir ao elemento humano, seja efetivamente uma figura 
humana, a sua silhueta ou a sua sombra, ou seja através de vestígios do 
nosso rasto, fascina-me a capacidade do Homem vergar os elementos à sua 
vontade e nas minhas imagens isso está presente.
 
Qual é a cidade onde te sentiste mais confortável a fotografar? Algum 
local que gostasses de ver representado nas tuas imagens mas, por 
algum motivo, ainda se encontra longe?
Para mim não há lugar mais confortável que o próprio lar e no meu caso 
essa cidade é Viseu. Cresci aqui, sou de cá e as ruas são-me familiares, 
mas nem por isso deixam de me surpreender ou de revelar novos detalhes 
a cada passagem. Este será o local para onde quero sempre voltar. Sobre 
outras visitas, não tenho planos. Mais uma vez: prefiro cruzar-me com as 
ruas e deixar que elas mostrem as suas pinturas, do que ir ao encontro dos 
quadros, das cidades, e poder trair o sítio pelas minhas expetativas. 
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TOSCÂNIA 
Um cenário idílico entre vinhas e pôr do sol

POR Reyes Riveiro (tradução de Filipa Santos Sousa)

BÚSSOLA
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BÚSSOLA

Situada no centro da bela Itália, a Toscânia (ou Toscana), que tem 
Florença como capital, possui uma essência única que assoberba 
todos aqueles que a visitam.

Quando se pensa na Toscânia surge na mente da maioria uma 
imagem semelhante: vinhas, colinas e pores do sol idílicos. Cenário de fil-
mes como a A Vida é Bela, Sob o Sol da Toscana, ou O Paciente Inglês, a 
Toscânia tem ainda muito mais para oferecer.

A Toscânia é constituída por dez províncias, sendo as principais Floren-
ça, Pisa, Arrezzo e Sena. Aquilo que muitos não sabem é que, à parte das 
localidades costeiras, a região da Toscânia tem sete ilhas que compõem o 
Parque Nacional do Arquipélago Toscano. Algumas delas, devido ao seu 
difícil acesso, são uns dos maiores segredos deste paraíso. Volterra, Monte-
pulciano, Cinque Terre, San Gimignano, Lucca, Pienza, Sorano, Monterig-
gioni ou Val d’Orcia são outros lugares imperdíveis.

Estamos perante uma das regiões vinícolas de excelência a nível mun-
dial. Na Toscânia, produzem-se mais de 36 variedades de vinho e a região 
pode orgulhar-se de ser o berço dum dos vinhos tintos italianos mais reco-
nhecidos, o DOCG Chianti. Existem diversos itinerários turísticos que têm 
como principal pano de fundo o universo do vinho e da gastronomia local, 
enquanto noutros o protagonismo recai sobre a natureza e o património 
histórico e artístico. As noites em qualquer lugar da Toscânia também têm 
muito encanto: passeios, música ao vivo ou teatro são alguns dos planos 
que valem a pena.

Qualquer altura é boa para visitar a Toscânia, mas, se quer aproveitar 
para assistir às vindimas, enquanto desfruta de uma temperatura agradá-
vel, o mais adequado será fazê-lo entre setembro e outubro. O agroturismo 
está no auge: os castelos, fortalezas e outros edíficios singulares são uma 
opção perfeita para alojamento. Deste modo, poderá absorver de uma ma-
neira especial o espírito da região.

Definitivamente, as potencialidades da Toscânia são imensas, pelo que 
este se assume como um destino fantástico e adequado a todos os gostos.
 
SUGESTÕES

·Alugar um carro, ou uma vespa, é o ideal para poder viajar com total liberdade e 
explorar os lugares mais desconhecidos da Toscânia, que também valem a pena.

·Apesar de ser bom planear cada passo da viagem, o melhor conselho é: deixe-se 
levar e desfrute do espetáculo toscano! 
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MINHOTOS PELO MUNDO

COM SEDE DE AVENTURA E EMOÇÃO, PEDRO 
CUNHA EMBARCOU NUMA EXPERIÊNCIA 
INTERNACIONAL E INSTALOU-SE EM PRAGA. A 
HISTÓRIA DA CIDADE É APAIXONANTE, MAS A 
LIGAÇÃO A PORTUGAL AINDA MAIS.
POR Filipa Santos Sousa  

P
raga é frequência assídua nos roteiros turísticos europeus devido 
ao seu charme ancestral. Os imensos cantos e recantos medievais 
da capital checa sobreviveram ao passar dos anos; sobreviveram às 
Grandes Guerras e até aos nazis. Natural de Barcelos, Pedro Cunha 
mudou-se para este polo histórico e arquitetónico há mais de três 

anos, trabalhando como analista de suporte para uma empresa estadunidense. 
“O que me levou a sair foi uma necessidade de aventura, de mudança”, conta.

Com um Mestrado em Ciências da Comunicação, pela Universidade do Mi-
nho, o jovem esteve a viver em Lisboa e contactou de perto com o ambiente 
boémio e cosmopolita da capital portuguesa. Ora, a experiência de Erasmus na 
Bélgica, aliada ao frenesim cultural a que se habituara, culminou na sua saída 
do país. Quando surgiu a oportunidade de se mudar para a República Checa 
não hesitou. Mas mesmo com uma vontade imensa de triunfar, a adaptação 
revelou-se um processo complicado. “Quando cheguei senti, definitivamente, 
uma diferença cultural. Deparei-me com um idioma desconhecido, uma abor-
dagem, por parte das pessoas, bem mais controlada do que a nossa, uma forma 
de agir e pensar que me era alheia e estranha”, confessa.

Naturalmente, as adversidades iniciais foram-se dissipando graças à pre-
sença crescente de portugueses em Praga. Pedro começou a desfrutar mais 
da cidade e dos seus prazeres, a sentir o legado do seu passado tão rico em 
vários níveis, ou não estivesse ligada, por exemplo, a nomes incontornáveis 
da literatura como Franz Kafka. Das ruas e ruelas estreitas, das colinas sem 
fim – a fazer lembrar Lisboa –, é difícil experienciar indiferença ante este cená-
rio: “É uma cidade lindíssima, saída de um conto medieval, cheia de estórias 
para contar. Uma cidade que tem muito valor histórico, onde existem imensas 
atividades. Também é bastante cultural. Sem dúvida, os três pontos de visita 
a não perder são a Ponte Carlos, o Castelo de Praga e o Relógio Astronómico”.

As diferenças culturais, as gentes menos afáveis e o frio e rigoroso inver-
no não minoram, contudo, as experiências e memórias únicas. Na verdade, 
as barreiras linguísticas contribuíram para a vivência de episódios caricatos. 
“Lembro-me de um dia ter marcado uma consulta no departamento de stoma-
tologie, a pensar que se tratava de algo direcionado para o estômago. Porém, 
quando cheguei à consulta, reparei que era um dentista”, graceja. 

Como um bom filho pródigo a sua casa torna, Pedro Cunha entendeu que 
estava na hora de regressar. Em setembro, este minhoto pelo mundo deixou 
de o ser, para assumir novamente o papel que lhe é mais querido: o de mi-
nhoto em casa! 

Saudades de casa na capital dos 
encantos medievais
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ESPAIRECER

E
m estilo neo-clássico, com influências barrocas, o Palácio da 
Brejoeira, em Pinheiros (Monção), considerado Património Na-
cional desde 1910, é uma porta para o passado, um verdadeiro 
convite a viagens no tempo. Entre os seus salões, ricamente 
ornamentados com peças únicas do estilo Império e Oriental, 

a história conta-se envolvendo cada pisada do visitante: os serões com a 
presença da alta sociedade portuguesa dos anos 1830 (é difícil precisar o 
período de construção deste Palácio, mas os registos encontrados apon-
tam para um processo de construção entre 1805 e 1834) rapidamente 
se pintam na imaginação de quem, hoje, descobre os encantos da antiga 
Quinta do Vale da Rosa, que viu nascer este Palácio após Luís Pereira Ve-
lho de Moscoso, no século XIX, ter mandado edificá-lo graças à fortuna 
adquirida no Brasil.

Construído em granito, em forma de L, com três torreões, o Palácio da 
Brejoeira já passou pelas mãos de várias famílias. De mencionar Pedro Araú-
jo (1901) e as alterações que a sua visão trouxe, como o alargamento de 
divisões, construção de um teatro e um jardim de inverno, colocação de 
painéis de azulejo no átrio e escadaria, restauro dos tetos de madeira para 
estuque e gesso, novo arranjo da quinta, com a construção do frondoso bos-
que que incluía espécies exóticas, do lago e da gruta. Ainda hoje, podemos 
assumir que uma das mais belas razões para visitar o Palácio da Brejoeira 
é a possibilidade de admirar os seus jardins, nomeadamente o Jardim das 
Camélias, e o bosque, com as árvores exóticas, o lago e a Ilha dos Amores, 
obras do paisagista Jacinto Matos. Já Maria Hermínia Silva d’Oliveira Paes 
foi a responsável por restruturar a propriedade, procedendo à plantação 
e comercialização do vinho da casta Alvarinho, conseguindo até lançar a 
marca Palácio da Brejoeira em 1976. 

Aberto a visitas do público desde 2010, em modalidades que se organizam 
entre Palácio e Jardins; Palácio, Jardins e Quinta; e Jardins e Quinta, o Palácio 
da Brejoeira, nome este inspirado em “brejo”, que significa “matagal” ou “ter-
ras pantanosas”, convida a descobrir, para além dos já mencionados salões e 
jardins, a vinha e a adega antiga, onde se encontra a envelhecer, em barricas 
de carvalho francês, a Aguardente Vínica Velha Palácio da Brejoeira. Um des-
tino a descobrir, entre degustações, no coração da essência do Alvarinho. 

PALÁCIO DA BREJOEIRA
Um património a descobrir, 
com essência de Alvarinho
POR Andreia Filipa Ferreira
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MINHO CICLÁVEL

DICAS PARA PEDALAR À CHUVA

1. Utilize vestuário impermeável, casaco, calças e sapatos. Se utilizar roupa 
com impermeabilidades superiores a 7000mm verá que em condições 
normais chega ao destino completamente seco. Tenha atenção ao que 
compra, muitas vezes vende-se como impermeável vestuário que não o é 
verdadeiramente.

2. Circule com mais cuidado. Com chuva, a aderência dos pneus à estrada é 
bem menor e os travões também veem a sua ação diminuída.

3. Durante o inverno, anoitece mais cedo, por isso, faça-se ver. A lei obriga 
“uma luz de presença à frente de cor branca com emissão contínua e outra 
à retaguarda de cor vermelha com emissão contínua ou intermitente, bem 
como refletores na roda da frente e na roda da retaguarda”.

Parar e beber um copo?
POR José Gusman

O vinho é quase sinónimo de convívio e amizade e “ir beber um 
copo” é sempre um momento de confraternização. Com vinho 
ou sem ele, todos nós vamos tendo mais ou menos a sensa-
ção que o nosso modo de vida atual nos afasta cada vez mais 
desses momentos. As cidades tendem a tornar-se conjuntos 

de pessoas que vivem isoladas, apesar de ocuparem o mesmo espaço. Às 
amizades entre vizinhanças de outrora contrapõe-se agora desconhecidos 
que moram na porta do lado.
Esta tendência terá naturalmente várias causas, sendo que entre elas está 
a dependência do automóvel, que veio alterar significativamente o nosso 
modo de vida, tanto através das alterações que provocou no planeamento 
das cidades, como das alterações dos hábitos diários de cada um. 
Ao contrário do comboio que, quando surgiu, focou as cidades no seu cen-
tro urbano, o carro tornou-as mais dispersas, fazendo com que os centros 
das cidades tenham perdido importância na vida dos seus habitantes. Com 
dezenas de quilómetros a separarem muitas vezes a habitação - local de 
trabalho - local de compras, vemos com normalidade que se passe uma 
boa parte do dia isolado ao volante. As estradas e vias rápidas foram-se 
tornando muros dentro das próprias cidades, e para fugir aos perigos do 
automóvel as crianças foram deixando de ocupar as ruas, sendo já compli-
cado vislumbrar miúdos a “jogar à bola” na rua. 
Reverter este processo não tem soluções milagrosas, no entanto, a utili-
zação de meios de transporte suaves conduziria a significativos impactos 
ambientais, de saúde, económicos e na forma como é vivida a cidade. Ci-

dadãos menos dependentes do automóvel teriam maior acessibilidade aos 
centros urbanos e torná-los-iam parte do seu dia a dia. Tal traduzir-se-ia 
não só em impactos positivos no comércio de proximidade, mas também na 
dinâmica social reforçada pelos sentimentos de comunidade gerados entre 
os cidadãos que abdicam da solidão do automóvel e passam a partilhar um 
espaço comum, onde é mais fácil parar para “beber um copo”. 



7574 OUTUBRO OUTUBRO

Tommy Hilfiger, a edição especial de 
óculos de sol para o outono de 2017

Tommy Hilfiger, em colaboração com a supermodelo e embaixa-
dora global da marca, Gigi Hadid, anuncia o lançamento da terceira 
edição de óculos de sol TommyXGigi. As armações leves em metal 
dourado celebram os anos 90 dando um toque fresco à tradição. 
Os modelos estão ainda disponíveis com lentes castanhas ou es-
pelhadas prateadas e com diferentes armações. Os novos modelos 
serão primeiramente apresentados na Roundhouse em Londres, 
no Reino Unido, e poderão ser adquiridos de seguida em tommy.
com, lojas selecionadas pela Tommy Hilfiger ou parceiros em todo 
o mundo.  

ATELIER
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Tous, a delicadeza da marca é visível 
na nova coleção

Tous Medallions é uma coleção apaixonante e cheia de histórias 
de ternura que a marca espanhola acaba de lançar e a campanha é 
protagonizada pela atriz e embaixadora global da marca, Gwyneth 
Paltrow. Com recriações de alguns dos símbolos universais mais ca-
tivantes, cada joia é um presságio. Há medalhões da sorte, do amor, 
da força e ainda da proteção tornando cada peça única e especial. 
A nível de malas, convém mencionar os modelos tiracolo em pele, 
disponíveis em várias cores, como é o caso do exemplo da imagem, 
em cor de beringela.

ATELIER

CINCO, um projeto de design independente 
sempre atento às últimas tendências

Com um design de joalharia de prata 925, a marca portuguesa nasce em 
Coimbra, com um desenho independente de joias minimalistas e sempre com 
um olhar atento sobre o que é recente. A CINCO é desenhada a pensar em 
quem privilegia peças simples, mas com atitude, e a sua forte presença nas 
redes socias tem ganho popularidade conquistando um lugar de destaque 
na joalharia portuguesa. Com uma posição assumida e um foco no mercado 
online, já conquistou 15 mercados internacionais entre os quais França, Reino 
Unido, Hungria e Estados Unidos. 
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ATELIER

Miguel Vieira, o jogo de espelhos 
e a perceção que os outros têm 
da nossa imagem

O criador nacional intitula a coleção de outono/inverno 
2017 como Reflexos e tem como base a questão retórica 
“As roupas que usamos são o reflexo de nós mesmos ou o 
reflexo de como os outros nos veem nelas?”. As imagens 
da campanha já se encontram disponíveis e comprovam o 
tema que havia já sido avançado na apresentação da cole-
ção em Milão, no início do ano. As cores passam pelo cinza 
escuro, cinza claro, o preto, o azul marinho e ainda o verme-
lho e o branco. Os fatos slim estruturados e os sobretudos 
casuais são o ex-libris da coleção de homem.  No caso da 
silhueta feminina, esperam-se os contrastes de volume, 
peças estruturadas e oversized. Nos detalhes aplicam-se 
misturas de tecidos, plissados e prints em imitação de pele.

Hugo Boss, a elegância e a 
sofisticação dos óculos de sol 
mantêm-se na próxima estação
O novo modelo é inspirado nos óculos de sol estilo retro para 
alpinismo caracterizado pelo artesanato e por materiais dife-
renciais e estará disponível apenas nas lojas Boss em todo o 
mundo. O estilo exclusivo com forma phantos é equipado com 
proteções laterais de couro nas hastes e com visual preto, enri-
quecido por um leve efeito espelhado nas lentes. Este modelo 
é ainda vendido com um acessório, um cordão de couro que 
pode ser fixado às pontas das hastes com um nó japonês.  
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COZINHAR

INGREDIENTES

4 chávenas de farinha de castanha 
Amálgama
1 colher de sopa de fermento
2 chávenas de açúcar
4 colheres de sopa de margarina
2 ovos
1 chávena de leite sem lactose
500 gramas de uvas pretas 
(deve retirar-se a semente das uvas)

PREPARAÇÃO

· Misturar a farinha, o fermento, o açúcar e a margarina até 
obter uma pasta. Reservar uma chávena desta pasta.
· Fazer uma cova no centro da pasta restante, juntar os 
ovos e o leite e misturar tudo levemente com uma colher.
· Colocar a massa numa forma untada com margarina 
e polvilhada com farinha. Distribuir as uvas já sem 
sementes.
· Na pasta reservada acrescentar uma colher de sopa 
de margarina, misturando suavemente. Cobrir as uvas 
com esta pasta e levar ao pré aquecido por 20 minutos 
aproximadamente.

SUGESTÃO
· Como a farinha de castanha tem um toque doce, o 
açúcar é numa quantidade mais reduzida.
· A cuca pode ser feita com outra variedade de fruta, 
substituindo-se a uva. Pode ser feita com banana 
madura fatiada coberta com açúcar e canela. Deixe a sua 
imaginação ditar as coberturas. 

Cuca de Uva
Até ao lavar dos cestos é… tempo de 

apartar algumas uvas e fazer alguma 
coisa mais que só vinho. Potenciados pela 
descoberta dos maravilhosos produtos 
saudáveis adaptados, pegamos em uvas 
(pode haver quem diga que roubamos, 
mas vindimas são muito sobre tradição!), 
numa maravilhosa farinha de castanha 
e resolvemos fazer uma receita que, não 
deixando de ser deliciosa, pode muito bem 
ser experimentada e aproveitada por toda 
a gente. Com um aspeto rústico como a 
época sugere, e com a ajuda de um bom 
chá que o tempo começa a pedir, fiquem 
com a nossa cuca, um doce para descobrir, 
reinventar e desfrutar.

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

O projeto Corrupia nasceu em dezembro de 2012, na 
Escola Superior Agrária de Ponte de Lima, quando 
duas recém-licenciadas em Biotecnologia, Marle-
ne Araújo e Patrícia Monte, em conversa com um 
professor, pensaram concorrer ao Passaporte para 

o Empreendedorismo, medida do Estado, à época, para melhorar 
o desenvolvimento do país. A ideia seria recuperar e produzir 
variedades regionais de maçãs, mas depressa se transformou em 
produção de sidra artesanal. Em reuniões de planeamento da 
candidatura, o município de Ponte de Lima sugeriu utilizar os 
meios que já estavam a desenvolver na recuperação de uma tra-
dição quase extinta. Recuperar esta tradição começou com uma 
brincadeira de alguns funcionários das Lagoas de Bertiandos e 
S. Pedro D’Arcos, juntamente com o engenheiro Gonçalo Rodri-
gues. Criaram o primeiro lote de sidra artesanal para as Feiras 
Novas, a grande festa do concelho, que se realiza na época das 
colheitas e produção do vinho de maçã. Com o passar dos anos, 
foi-se repetindo este momento e desenvolvendo um produto que 
representasse esta tradição, ao longo do ano.

Após a candidatura, em maio de 2013, foi obtida uma resposta 
positiva, no mês seguinte. Entre julho de 2013 e junho de 2014, 
com o apoio desta medida, o projeto foi sendo desenvolvido. Ter-
minada a época de apoio, continuou o estudo de investigação, pro-
curando formas de poder criar uma empresa que refletisse a ideia 
do projeto. Um ponto muito importante nesta história foi apoio da 
Câmara Municipal, que desde o início tem sido um parceiro crucial 
no desenvolvimento do projeto. Esta parceria originou, em maio 
de 2015, um protocolo de cedência de equipamento de produção 
da sidra e de instalações, que são atualmente a sede da empresa. 

Sendo que “corrupia” significa criança traquina, as duas jo-
vens acharam que seria o nome ideal para este projeto, que nas-
ceu de uma traquinice. Assim, em agosto de 2015, criaram a sua 
própria empresa, lançando a primeira sidra artesanal do país.

Mesmo sendo recente, em setembro de 2016, a marca sur-
preendeu arrecadando a medalha de prata no VI Salão Interna-
cional de Sidras de Gala, na classificação de sidra de mesa se-
mi-seca. E porque a sidra Corrupia não podia ficar sozinha, em 
dezembro de 2016, Marlene e Patrícia lançaram o espumante de 
sidra, que tem também ajudado ao crescimento da marca. Este 
crescimento reflete-se nos níveis de produção, que se encontram 
em 3000 litros de sidra e 1000 litros de espumante de sidra. 
Também os mercados se têm vindo a expandir: apesar de gran-
de percentagem das quantidades produzidas serem escoadas 
em mercado nacional, há já uma pequena percentagem escoada 
através de feiras internacionais, nomeadamente em Espanha, 
França e Itália. 

Corrupia,
A SIDRA DE PONTE DE LIMA
POR Joana Soares
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UM ELÉTRICO DE LUXO PARA 
(QUASE) TODOS

POR Nuno Sampaio

A marca norte-americana já apelidada por muitos 
como o iPhone dos automóveis chega a Portugal 
com o Model 3, o mais acessível da marca com um 
preço base de 35 mil dólares, cerca de 30 mil euros 
(com a soma de taxas e impostos o valor pode atin-

gir os 35/38 mil euros). Esta versão da marca fundada e liderada 
por Elon Musk tem uma autonomia de 350 km, uma aceleração 
dos 0 aos 100 km/h de seis segundos e atinge uma velocidade 
máxima de 210 km/h. A velocidade de carregamento é de pouco 
mais de 200 km em 30 minutos.

O interior é bastante minimalista, o que também dá a sensa-
ção de espaço a bordo. A ideia de um espaço mais amplo ainda 
pode ser reforçado pelo tejadilho de vidro, um dos elementos 
do pack premium, que adiciona 5000 dólares ao preço do car-
ros, cerca de 4200 euros.  Todos os Model 3 vêm equipados com 
hardware Autopilot (conjunto de câmaras, sensores e radares). 
Esta tecnologia mantém os carros na faixa de rodagem, realiza 
ultrapassagens e estaciona, tudo sem a intervenção do condutor. 
De série, todos os Model 3 vão incluir sistemas de prevenção de 
acidentes, como travagem automática.

O Model 3 já pode ser reservado no site da marca, com cada 
reserva a custar mil euros. 

Im
ag

en
s 

©
Te

sl
a

AO VOLANTE

TESLA  MODEL 3
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AGENDA CULTURAL
OUTUBRO '17

CHRISTOPHER PAUL STELLING
MÚSICA

Entre o folk puro de um Woodie Guthrie, 
a lírica de um Bob Dylan e a tremenda 
honestidade de um Bruce Springsteen, 
Christopher Paul Stelling enfrenta o público 
com uma guitarra na mão, percussão nos 
pés e uma voz capaz de cativar tudo e 
todos que a ouvem. Pela segunda vez em 
Portugal, será muito difícil ficar indiferente.

20€
Theatro Circo
21h30

GUIMARÃES NOC NOC 7
EXPOSIÇÕES

O festival Noc Noc traz de volta a 
Guimarães as diversas vertentes artísticas 
– pintura, escultura, fotografia, vídeo, 
performance, instalação, música, poesia. 
O festival convida todos os artistas das 
diferentes áreas a exibirem o seu trabalho 
em diversos espaços, distribuídos num 
roteiro artístico circunscrito ao centro da 
cidade de Guimarães.

Entrada livre
Guimarães

SALVADOR MARTINHA
STAND-UP

"O seu nome é Salvador e nunca salvou 
ninguém. Chegou a altura de tentar. " 
O Theatro Circo volta a acolher o 
conceituado humorista Salvador Martinha 
no seu regresso a Braga com o seu 
espetáculo de stand-up comedy "TIPO 
ANTI-HERÓI". Fica o aviso à audiência que 
desta vez o espetáculo será gravado.

8-12€
Thetro Circo
21h30

BRAGA BLUES
MÚSICA

O primeiro festival de blues em Braga surge 
fruto da paixão de Budda Guedes e Micha 
Rudowski pelos blues. O festival conta 
com a programação e produção da editora 
bracarense Mobydick Records.
Feito em Braga para Braga, este festival 
pretende ser uma celebração do género, 
nas suas mais variadas facetas, com uma 
fortíssima componente de criação de 
públicos.

Entrada livre
Nova Arcada

SEMIBREVE
ARTES DIGITAIS

A sua sexta edição decorrerá em Braga, 
de 27 e 29 de outubro de 2017, repartindo-
se entre o Theatro Circo, gnration e 
Casa Rolão. Evento incontornável no 
panorama da música eletrónica nacional 
e internacional, proporciona espetáculos 
de alguns dos artistas mais relevantes 
da atualidade no domínio da música 
eletrónica, contribuindo para a divulgação 
de produção científica no campo das artes 
digitais.

Vários locais

ENCONTROS DA IMAGEM
ARTE

Tendo tido a sua primeira edição em 1987, o 
Festival Encontros da Imagem celebra este 
ano, portanto, trinta anos da sua fundação. 
Em 2017, o Encontros da Imagem faz uma 
retrospetiva do passado, com uma visão 
futura. O alargamento da iniciativa a outras 
cidades é a grande novidade desta edição. 
Guimarães, Barcelos e Famalicão também 
vão servir de galeria de arte entre os dias 19 
de setembro e 25 de outubro. 

Vários locais

177-87

27-327-29-27
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RIR
por João Lobo Monteiro

Bebida entre linhas
“A PRIMEIRA PERPLEXIDADE NEM SEQUER 
É MINHA. VEM DE UM SKETCH DE GATO 
FEDORENTO, DATADO DE 2006, E CONSISTE 
NA INDIGNAÇÃO DE UM SUJEITO COM O FACTO 
DE AS VINDIMAS SE CHAMAREM VINDIMAS E 
NÃO APANHA DA UVA, TAL COMO A APANHA DA 
MAÇÃ SE CHAMA SÓ APANHA DA MAÇÃ”

uem me conhece e quem acompanha os meus textos nesta 
respeitosa publicação – cerca de cinco pessoas, contando com a 
minha família – sabe da minha relação com as bebidas alcoólicas. 
Para quem tem bom senso e está a ler o que eu escrevo pela 
primeira e última vez, esclareço que esta relação é muito boa, 
porque não existe. Assim sendo, muito me apraz falar sobre vinho.

Não gostando de vinho, esta é uma bebida que me gera algumas 
perplexidades, o que dá bastante jeito, não só por ser mais uma palavra 
erudita que aqui lanço, mas também porque a minha ignorância em relação 
à pinga acaba por me dar alguma margem de manobra para encher este 
espaço de caracteres ordenados, em forma de palavras, com mais ou menos 
sentido, que é para isso que cá estou.

A primeira perplexidade nem sequer é minha. Vem de um sketch de Gato 
Fedorento, datado de 2006, e consiste na indignação de um sujeito com o 
facto de as vindimas se chamarem vindimas e não apanha da uva, tal como 

a apanha da maçã se chama só apanha da maçã e a apanha da laranja se 
chama apenas apanha da laranja. É um belo ponto, porque o vinho já tem 
fama de ser uma bebida requintada, delicada e outros adjetivos, e ainda 
tem direito a uma palavra diferente. Eu sou contra as elites e sou contra 
injustiças gramaticais, portanto sou ideologicamente contra o vinho.

Outra perplexidade resulta disto: o vinho parece que é uma pessoa. Não 
falo daqueles indivíduos que bebem tanto que passam a ter uma certa taxa 
de sangue por litro de álcool, em vez do contrário, passando a ter o corpo 
constituído por 70% de outra substância que não água. Falo, sim, de quem 
escolhe o vinho, abre-o, deixa-o respirar, deita no copo, põe o líquido a girar 
no copo, cheira o copo, põe o vinho na boca, bochecha o vinho e, só depois, 
o engole – ou, estando numa prova de vinhos, o cospe. Se repararmos bem, 
esta sequência poderia também ser um relato metafórico de uma noite 
mais ou menos romântica de amor. Depois de um jantar romântico, regado 
a bom vinho.

Enquanto pessoa relativamente daltónica (porque só descobri esta 
condição aos 20 anos e porque só sou daltónico em alguns tons de cores 
– sou especial, eu sei), também me faz confusão chamarem vinho verde a 
uma coisa que, para mim, é igual ao vinho branco. O rosé ainda distingo, 
mas isto é demasiado. Até porque só há uvas de duas cores, portanto só 
devia haver vinho de duas cores. Digo eu, não sei. E é melhor nem falarmos 
do espumante e do champanhe.

Assim sendo, quando ouço falar sobre vinhos, coloco-me na posição das 
pessoas que ouvem o Luís Freitas Lobo e não percebem por que é que 
o futebol passou a ser uma ciência técnico-tática. Tal como um vinho 
não devia ser aveludado, porque é um líquido a que não dá para fazer 
miminhos, um treinador também não deve “pôr gelo no jogo” ao trocar um 
avançado por um médio. Pelo contrário, deve pôr-se o vinho no gelo (a não 
ser que seja tinto, não sou assim tão panhonhas) e o jogador deve suar a 
camisola aveludada – ainda que possa fazer um calor dos diabos. 
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