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EDITORIAL

Doses de inspiração
Em novembro, a RUA foi à procura das mentes brilhantes do nosso 

Minho. Do design de produto aos interiores, passando pela arquitetura, 
os criadores que nos surpreendem pela irreverência e originalidade 

encontram na vida a sua maior fonte de inspiração. 

É com o traço icónico de André Teoman, bem vi-
sível na nossa capa, que nos vestimos este mês. 
Natural de Viana do Castelo, o designer é reco-
nhecido pelo twist bem-disposto que imprime nos 

seus produtos de decoração, aliando a funcionalidade à 
diversão. Também João Bessa, o rosto da marca Bessa Art 
& Design, nos ajuda a compor esta edição, com o seu in-
confundível sofá UK [na imagem], uma peça sofisticada 
que carimba bom gosto em qualquer espaço interior. Mas 
a lista de criadores que nos surpreendem pelo talento, 
inovação e até alguma excentricidade não fica por aqui: 
Francisco Neves, com a sua elegante visão bem notável 
na marca 5 Janelas; João Faria, com a sua teimosia que 
o inspira a criar as peças que fazem parte do catálogo da 
Emotional Objects; e José Carvalho Araújo, o nome incon-
fundível da arquitetura nacional com atelier sediado em 
Braga. São criadores de tendências, pensadores de concei-
tos e impulsionadores de futuro que, daqui para o mundo, 
idealizam novas formas de decoração, novos produtos e 
novas formas de ver o universo do design e da arquitetura. 

Ao longo das nossas páginas, aventure-se então a des-
cobrir aquilo que de melhor se faz por cá, entre tons só-
brios e desenhos alegres. Pode ser que, tal como nós, 
perceba que a inspiração é algo que não se controla. Há 
ideias que surgem nos sítios mais inusitados e fontes 
criativas que se lançam a nós enquanto simplesmente vi-
vemos. Cada um de nós pode criar. Basta-nos aquela boa 
dose de coragem... e uma pitada de rebeldia à mistura! 

Andreia Filipa Ferreira
Diretora

Sofá UK, da Bessa Design
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Air Play estreia-se no Theatro Circo 
em dezembro

De 14 a 17 de dezembro, o Theatro Circo receberá a estreia em Por-
tugal do Air Play, um dos mais inovadores espetáculos de circo da 
companhia nova-iorquina Acrobuffos. Uma performance teatral, 
que promete trazer momentos de risadas a miúdos e graúdos.
Este é um espetáculo que conta a aventura de dois irmãos que 
viajam pelo surreal mundo do ar, em que os tecidos dançam no 
vento e uma manta de seda flutua. Uma criação de Seth Bloom e 
Christina Gelsone, que se conheceram num circo no Afeganistão 
e, desde então, tornaram-se parceiros. Os seus trabalhos são re-
conhecidos pelo Big Apple Circus - dedicado aos melhores espetá-
culos de circo do mundo - em Nova Iorque.
Poderá encontrar os bilhetes em www.theatrocirco.bol.pt, na bi-
lheteira do Theatro Circo, lojas Fnac e estações CTT aderentes. O 
preço dos bilhetes é de 15€ (7,5€ com Cartão Quadrilátero) e há um 
desconto dedicado às famílias (na compra de 4 ou + bilhetes, há 
lugar a um desconto de 25%).
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Ocupa está de volta a 25 de novembro

O gnration apresenta, a 25 de novembro, o Ocupa #2, iniciativa que visa pro-
mover uma perspetiva sobre a produção artística nos domínios da música 
eletrónica e arte digital por artistas oriundos ou residentes em Braga. De-
pois da primeira edição, realizada em 2016, no Theatro Circo, o Ocupa rea-
liza-se agora no gnration, com uma edição orientada para as componentes 
performativas e expositivas das artes digitais e música eletrónica, ajudando 
à afirmação de Braga como cidade de referência nas media arts.
Nos últimos anos, Braga assumiu uma posição dianteira no domínio das 
media arts em Portugal, cimentada pela candidatura a Cidade Criativa da 
UNESCO e legitimada, entre outros, pelo sucesso do festival Semibreve, 
pelos Encontros da Imagem, pela oferta artística e formativa do gnration e 
pelo crescente número de artistas a operar nesta área.
Pode consultar o programa no site do gnration e comprar bilhetes, a três eu-
ros, no balcão gnration ou em gnration.bol.pt.

A Morte da Avó, um livro de Roby Amorim

Reconhecido jornalista, com um curriculum que revela a sua mestria como 
contador de histórias, Roby Amorim (Braga, 1927 – Lisboa, 2013) aventurou-
-se na escrita de um mundo que lhe era próximo, um mundo que terminou 
com a morte da própria avó, Maria Inácia da Conceição de Faria Machado 
Pinto Roby de Miranda Pereira da Rocha Tinoco. Em edição póstuma, num 
trabalho compilado por Nuno Roby Amorim, filho do autor, A Morte da Avó 
é um livro que testemunha a vida de uma mulher que “nasceu quando Por-
tugal se digladiava entre facções ultraconservadoras e progressistas, em 
plena revolta da Maria da Fonte, e morreu durante a Guerra Civil espanhola”, 
como pode ler-se na sinopse. Biográfico, este livro retrata uma família e um 
tempo tipicamente português.

Concurso de arquitetura: Desafios Urbanos ‘17

O Espaço de Arquitetura é um portal que privilegia a proximidade entre arquitetos 
e empresas do sector da construção, criando condições à proliferação de tendên-
cias inovadoras na área. Assim, propõe para 2017, à semelhança do que foi feito 
em anos anteriores, um concurso internacional de ideias - o Desafios Urbanos ’17 
-, com o objetivo de reabilitar e ampliar um imóvel localizado em Braga - o antigo 
Hotel Mãe D’Água, junto do Bom Jesus e do Santuário do Sameiro.
No âmbito do concurso vão decorrer duas conferências, a 22 e 23 de novembro (em 
Lisboa e no Porto, respetivamente), abordando, entre outros, novos conceitos e 
experiências. É ainda proposta a participação na Concreta 2017, uma feira de mate-
riais e construção, onde pode divulgar a sua empresa/produto/serviços. As propos-
tas para o concurso, lançado a 16 de outubro, podem ser entregues até ao dia 19 de 
janeiro de 2018, sendo que os resultados saem dia 8 de fevereiro e a exposição dos 
trabalhos é em março de 2018.
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Centro de Interpretação e Promoção do 
Vinho Verde foi premiado

O Centro de Interpretação e Promoção do Vinho Verde (CIPVV), em Ponte de 
Lima, foi galardoado no prestigiado concurso Best Of Wine Tourism Awards 
2018, um prémio internacional que anualmente é atribuído pela Rede Glo-
bal de Grandes Vinhedos, premiando a excelência e as melhores práticas 
em enoturismo, em sete categorias diferentes. O CIPVV venceu na categoria 
Arte e Cultura. Convém referir que a missão do CIPVV baseia-se em desen-
volver projetos de investigação no âmbito da história da região dos Vinhos 
Verdes, envolvendo produtores e restantes agentes económicos na divulga-
ção do Vinho Verde como produto único no mundo e de grande qualidade.

Melgaço Alvarinho Houses 
nomeada para Melhor 
Empreendimento Turístico

Localizado a quatro quilómetros da vila de Melgaço, 
em pleno coração do Minho, o projeto Melgaço Alva-
rinho Houses, com assinatura do Ateliê Correia Ra-
gazzi Arquitetos, naturais do Porto, foi recentemen-
te nomeado para Melhor Empreendimento Turístico 
nos Prémios Construir 2017, dinamizados pelo Jornal 
Construir. Este empreendimento rural que é uma 
autêntica homenagem à terra mãe do Vinho Verde 
Alvarinho está envolvido em tranquilidade graças à 
paisagem de vinha. Com duas casas – a Casa Cléri-
go e Casa das Vigotas – e uma piscina solarenga, o 
Melgaço Alvarinho Houses já tinha saído vencedor 
do Prémio Nacional de Reabilitação Urbana 2017, na 
categoria de Turismo. 
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Bora lá
“‘O MAIS ASSUSTADOR NA ARQUITETURA É O SONO’, 
EXPLICAVA-ME O MESTRE SIZA VIEIRA, SEM OLHAR 
PARA MIM, DE MARCADOR PRETO NA MÃO, 
CONCENTRADO NUM GUARDANAPO DE PAPEL 
DE UM RESTAURANTE DO CAMPO ALEGRE E 
IMAGINANDO UM QUALQUER JARDIM”

PALAVRAS
por Paulo Brandão

B
ora lá desenhar um jardim como quem espalha manteiga no pão.

- “O mais assustador na arquitetura é o sono”, explicava-
me o mestre Siza Vieira, sem olhar para mim, de marcador 
preto na mão, concentrado num guardanapo de papel de um 
restaurante do Campo Alegre e imaginando um qualquer 
jardim. Um esquisso de traços grossos que depois de pagar a 

conta meteu ao bolso do casaco, não fosse alguém fazer dele um objeto de 
culto ou até mesmo copiar a ideia ali trabalhada.

- “Bom, está na hora”, disse descendo do banco fixo do balcão do 
restaurante e logo ali puxando um cigarro que certamente lhe faria ver 
melhor o tal jardim.

Na aula de Latim, lembrei-me do sono do mestre Siza Vieira, e ali 
também via perigo, pois eu adormecia a cada frase e foi essa a disciplina 
que, na verdade, no ano seguinte, me fez abandonar a Faculdade de Letras 
do Porto. Duas. Duas negas a Latim. Dois anos a estruturar o que iria ser o 
meu futuro.

O edifício da universidade era novo, cheio de colunas no átrio que 
atrapalhavam ir direto ao bar onde me esperavam o Daniel Faria amigo 
poeta e a Teresa Sá amiga do peito. Éramos da mesma turma. E ali ficávamos 
falando tímidos sobre livros, pois que as disciplinas podiam esperar.

Enquanto o Daniel corava a cada frase que dizia, a Teresa alimentava-
se a pão com manteiga que trazia de casa e eu contava de como a barba 
do mestre Siza Vieira era como um jardim zen abandonado e que só o 
reconheci no fim da sopa do restaurante. E depois opinei de como era feia 
a nossa faculdade, cheia de azulejos pastel e com escadas mirabolantes 
de confusas. Foi a última vez que falei com o Daniel. Foi a última vez que 
infelizmente o vi, antes de uma parva queda que o levaria à morte, ele que 
tinha certamente mais poemas macilentos e ímpares, pois o que deixou é 
belo na poesia portuguesa.

Depois do funeral, foi só descer com a Teresa até ao jardim do Palácio 
de Cristal e ali ficar a brilhar com a prata emitida pela água do Douro, os 
nossos rostos jovens que nunca se uniram, pois éramos amigos de falar de 
livros e não havia paixão ou fogo ardente, embora ríssemos como paler-
mas e a Teresa fosse de uma generosa beleza. Por vezes desaparecia por 
dias e eu deixava-me ficar na mesa do pão com manteiga, olhando para os 
apontamentos de Latim como para um jardim de cardos, sem a arquitetura 
mental necessária para aguentar as duas horas que aí vinham mais uma vez 
e pensando no mosteiro do Daniel que nunca conheci, mas curiosamente 
desenhando uma falsa memória muito fria, feita de pedras de um rigoroso 
cinzento e de um fio de sangue grave a que não deu importância, dizem, e 
que o levou a deitar-se e a não mais acordar. 

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

PALÁCIO VILA FLOR
Um património no 
berço da nossa História

Guimarães, berço da nacionalidade, Capital Europeia da Cultura 
em 2012, uma cidade que respira História e um dos pontos tu-
rísticos e culturais mais relevantes do norte do país. 

Numa cidade tão ativa, o Centro Cultural Vila Flor é o prin-
cipal espaço cultural. Inaugurado a 17 de setembro de 2005, está enqua-
drado num complexo repleto de história. O Palácio Vila Flor, edificado no 
século XVIII, foi mandado construir pelo vimaranense Tadeu Luís António 
Lopes de Carvalho de Fonseca e Camões, Moço Fidalgo da Casa Real, Ca-
valeiro da Ordem de Cristo, entre outros títulos.

Este espaço está intimamente ligado à história de Guimarães, porque 
recebeu a Rainha D. Maria II em 1853, ano em que Guimarães foi elevada a 
cidade, por decreto da referida soberana. Ainda no mesmo século, em 1884 
foi o palco da primeira Exposição Industrial e Comercial de Guimarães.

Durante os anos teve vários proprietários, como por exemplo os Con-
des de Arrochela e a família Jordão. Nas fachadas norte e oeste podem ser 
vistas um conjunto de estátuas dos Reis de Portugal. 

Em 1976, o espaço foi adquirido pela Câmara Municipal de Guimarães, 
onde se instalou o Polo de Guimarães da Universidade do Minho, a Aca-
demia de Música e uma Oficina de Teatro.

A acompanhar o Palácio, minuciosamente desenhados, podem ser visi-
tados os jardins de buxo, que em 2006 receberam uma Menção Honrosa 
na categoria Espaços Exteriores de Uso Público do Prémio Nacional de 
Arquitetura Paisagista. 

Estes jardins, na frente da fachada norte do palácio, possuem vários 
patamares, com uma vista panorâmica e privilegiada para a cidade, to-
dos eles compostos por estátuas, urnas e separados por balaustradas com 
decoração rocaille. Estão ainda ligados por um conjunto de escadas de 
ambos os lados que nos leva para o mesmo local no patamar inferior. 

Se não conhecem este local, é obrigatória a visita, seja para desfrutar dos 
jardins, apreciar uma exposição, um espetáculo de teatro, música e de ou-
tras artes que durante todo o ano preenchem este autêntico património. 
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HISTÓRIAS DA RUA
por Liliana Trigueiros

Era uma vez uma menina perfeita
“APRENDI A OLHAR PARA AS MINHAS 
CONQUISTAS COM O AMOR DOS MEUS PAIS. 
COM O DESEJO DE CUMPRIR AQUILO QUE ELES 
NÃO PUDERAM”

E
ra uma vez uma menina que não sabia errar. Uma menina que 
não precisava do controlo dos pais porque a sua consciência era 
mais poderosa do que todas as conversas que ela ouvia de outros 
adultos, de outros pais e que não entendia porquê que eram 
necessárias. Uma menina que nunca teve castigos ou conversas 
sérias. Uma menina sem ordens porque ela era a sua ordem. Uma 

menina que na sua perfeição residia a sua única e fatal fragilidade. 
Essa menina sou eu. Tenho oito anos. Enumero as minhas prioridades - 

Matemática. Música. Estudo do meio. Língua Portuguesa. Exames. Ballet. 
Desporto. Regras. Despertadores. Metas. Exigência. Excelência. Audições. 
Medo. Percebo agora que nesta lista onde aparecem os principais temas da 
minha vida há palavras, há vivências em falta – afeto, pertença, segurança, 
brincadeira, liberdade.

 Perguntaram-me que asneira gostaria de fazer. Se haveria algum tesouro 
proíbido que eu desejava descobrir. Julgo que nesse dia me estariam a 
questionar sobre as minhas fantasias, os meus sonhos. Numa tentativa, que 
se revelou vã, queriam encontrar na minha resposta a criança que eu sou. 
Fiquei calada durante muito tempo. Nesses minutos que me pareciam dias 
tentei desprender-me do colete de forças que é esta lista de obrigações. 
Não consegui. Respondi que precisaria talvez de um ano para refletir sobre 
a trangressão que me agradaria. Até aqui ainda não obtive resposta. Nas 
asneiras vejo a falha. Não consigo entender como é que uma criança pode 
querer ser repreendida ou levar os pais a acharem que não é capaz de 
cumprir. Que fascínio poderei eu encontrar no desvio ao que me é imposto? 
Continuo cercada por tudo aquilo que eu sei que tenho que fazer. Por tudo 
aquilo que eu sei que são as minhas tarefas. Por tudo aquilo que eu sei que 
é obrigatório para que no final de cada ano veja o meu nome no quadro 
de excelência da minha escola. Para que continue a ver no sorriso dos 
meus pais, nos parabéns da professora ou no respeito dos meus colegas o 
reconhecimento por todas as noites em que não durmo, de todas as tardes 
em que agonio com dores de barriga, de todas as vezes em que a minha 
caligrafia não é perfeita porque tremo tremo sem parar. Nos pulos da minha 
barriga, nas minhas mãos, no escuro do meu quarto enquanto os meus pais 

dormem encontro o meu sofrimento. Nesses momentos sei que aquilo que 
eu quero ser é inatingível. Irei sempre falhar. Faltará sempre algum ponto. 
Terei sempre dias em que não conseguirei esconder este espartilho em que 
me coloco. Haverá sempre outro teste em que terei que sair à pressa da 
sala porque os meus nervos me fizeram vomitar e levaram a professora a 
telefonar à minha mãe. Haverá sempre um jogo em que perderei. 

Mas se não sei ser perfeita como é que me realizo? Como é que 
reencontro o orgulho na cara dos meus pais? Como é que percebo o afeto 
nos meus colegas? Como é que eu gostarei de mim? Aprendi a olhar para 
as minhas conquistas com o amor dos meus pais. Com o desejo de cumprir 
aquilo que eles não puderam. Dizem-me que se me esquecer da lista irei ser 
feliz e perder as minhas dores. Mas tenho medo de perder de mim ou dos 
meus pais. Acho que talvez ainda esteja a descobrir como gostar de mim 
com falhas, erros, asneiras. Acho que ainda estou a acreditar que mesmo 
nas broncas dos meus pais estará o amor deles por mim. Talvez um dia 
consiga responder à pergunta e nessa altura ser livre, feliz. 

Sobre o Autor
Fujo de consultórios e de diagnósticos. Entro e conto 
histórias da Rua. Psicóloga. 
liliana.trigueiros@gmail.com
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ANDRÉ TEOMAN
“A minha intenção é criar produtos mais do que 

utilitários, sempre com um cunho emocional, 
de certa forma divertido”

POR Andreia Filipa Ferreira FOTOGRAFIA D.R.

Kaleidoscope Table
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EM DESTAQUE

E
m primeiro lugar, gostaríamos de conhecer o início deste 
percurso como designer. Como surge o interesse do André 
para este mundo criativo?
Poderia dizer que nasceu comigo e embelezar uma infância 
prodigiosa, mas tenho que agradecer muito aos meus pais, es-
pecialmente à minha mãe, por aquilo que sou hoje. Foram eles 

que incutiram em mim o gosto pela cultura. Pequenas coisas como ir aos 
museus das cidades que visitávamos, aprender a tocar mais que um instru-
mento, ir ao teatro, estar a par do panorama artístico global e local e, por ve-
zes, fazer parte dele. Lembro-me da minha mãe nos pedir, a mim e aos meus 
irmãos, para desenharmos os quadros que víamos expostos nos museus, por 
exemplo. De certa forma, isso obrigava-nos a ver com atenção aquilo que, 
se não houvesse esse estímulo, seria enfadonho para crianças de oito anos. 
Voltei a incutir em mim mesmo essa prática este ano, de modo a desligar-me 
do mundo digital e obrigar-me a observar de verdade aquilo que me rodeia.

Houve, a certa altura da minha vida, um momento em que soube que 
queria ser alguém criativo: até meio do Secundário, acreditava que seria 
feliz como arquiteto, mas após conhecer a professora Paula Tavares, que me 
apresentou ao mundo do Design, o que este engloba e nos permite concreti-
zar, acabei por ficar muito interessado por esta área e seguir esta minha nova 
paixão. Desde pequeno que cresci a acreditar que se fizermos aquilo que gos-
tamos, e nos aplicarmos nisso, haverá sempre espaço para nós no mercado. 

Natural de Viana do Castelo, essas raízes ainda se mostram nas suas 
criações?
Apesar de ter nascido em Viana do Castelo, as minhas origens dividem-se 
entre Portugal e a Turquia, pois a minha mãe é natural de lá. Desde pequeno 
que visito frequentemente a Turquia e tenho o conceito de “lar” dividido en-
tre duas cidades, Viana do Castelo e Istambul. Dois lares onde me conseguia 
ver a viver o resto da minha vida, cada um pelas suas características únicas. 
Cada vez mais somos pessoas do mundo e as raízes começam a ser globais, 
mas não digo que ser natural de cá influencie o meu trabalho. Acho é que 
morar cá, de momento, me influencia pela proximidade.

Acreditámos que as experiências do dia a dia sejam a melhor fonte de 
inspiração. O seu trabalho é inspirado naquilo que vive?
Sem dúvida! Tudo aquilo que somos é o resultado de momentos vividos e 
experienciados à nossa maneira, momentos que acabam por esculpir a nossa 

A MENTE DE ANDRÉ TEOMAN, UM JOVEM DE 28 ANOS QUE SE DEDICA 
PROFISSIONALMENTE AO DESIGN DE PRODUTO HÁ CINCO ANOS, É UM AUTÊNTICO MAR 
DE IDEIAS. COM UM CONCEITO CRIATIVO QUE O FAZ CONJUGAR A FUNCIONALIDADE 
DOS PRODUTOS À BOA DISPOSIÇÃO DO DESENHO, ANDRÉ TEOMAN APRESENTA-
NOS O SEU LEMA HAVE FUN AT YOUR HOME [DIVIRTA-SE NA SUA CASA], APELANDO À 
AQUISIÇÃO DE OBJETOS QUE NOS ALEGREM.

Kaleidoscope Desk

Galinha Sideboard

EM DESTAQUE

personalidade, maneira de pensar e, claro, a nossa criatividade. Comparando 
a esponjas, cada um de nós vai acumulando sensações e memórias e é isso 
que nos faz únicos.  Por muito que tivéssemos vidas similares ou idênticas, a 
maneira de assimilar esses momentos seria diferente e, por sua vez, o nosso 
trabalho nunca seria igual. Penso que isto acaba por naturalmente se refletir 
no meu trabalho. Não é algo que faça propositadamente, mas intuitivamente 
está lá, é um pedaço de mim representado num objeto ou conceito. E todas as 
peças, especialmente na coleção pessoal, acabam por representar aquilo que 
me intriga naquele momento da minha vida. Quer seja uma técnica nova, 
uma função nova ou só mesmo a vontade de experimentar algo agradável.

Podemos assumir que uma das características principais das suas peças 
é a maneira engraçada com que nos apresenta os produtos. Há um twist 
bem-disposto associado à função do produto, não é? Porquê?
Neste momento, as minhas “obras” dividem-se por duas grandes paixões. 
De um lado, tenho a minha coleção pessoal, na qual sou um pai solteiro 
e faço aquilo em que acredito. É uma coleção experimental, na qual uso 
a intersecção entre arte e design como um espaço a explorar. O resultado 
são objetos, conceitos e mesmo experiências sempre com um cunho mais 
emocional e criativo do que inovador ou tecnológico. Muitas vezes, as peças 
surgem a partir do contacto com pequenos fornecedores, mas que possuem 
uma característica manual única ou de mestria que por algum motivo já não 
é muito requisitado, quer seja porque a tecnologia traz soluções mais baratas, 
quer seja porque o mercado já não procura o que eles oferecem. Tento então 
dar uma nova vida a estas técnicas com uma abordagem contemporânea, 
de modo a torná-las apetecíveis ao mercado. O que une estas peças de dife-
rentes técnicas como uma coleção sólida, para já, é o conceito de have fun 
at your home, em que tento que cada objeto seja mais do que uma tipologia 

Um designer famoso é tão famoso 
como um dentista famoso... só o 
conhece quem é da área.

puramente funcional, mas que traga algo extra. Se em tempos bastava a um 
estabelecimento vender café para ser sustentável, numa época em que a ofer-
ta é vasta, estes estabelecimentos começam a oferecer uma experiência ao 
utilizador que deixa apenas de beber um café e passa a ter um bom momento 
aliado ao consumo. O mesmo deve acontecer com as peças que adquirimos 
para fazerem parte do nosso lar, caso contrário seriam espaços puramente 
funcionais que não refletiam de todo a nossa identidade. 

A minha segunda paixão é o trabalho que faço com marcas. Deixo de ser 
o pai solteiro que faz apenas aquilo em que acredita e com quem acredita 
e tenho de me adaptar ao ADN dessa marca. De certa forma, eu e a marca 
temos que funcionar como uma família saudável se queremos tirar frutos 
desta relação e apresentar um produto primoroso. A parte boa desta relação 
é que eu não tenho que criar as pontes entre o designer e a produção, porque 
normalmente as marcas possuem já as suas produções com máquinas a fun-
cionar e a cultura de design já vem desde o início da empresa. 

Olhando para o seu portefólio pessoal, é muito fácil sermos transporta-
dos para um mundo de fantasia. É essa a sua intenção quando cria algo 
novo? Levar os clientes para um mundo de fantasia?

Zoo Collection
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A minha intenção é sempre criar produtos mais do que utilitários, sempre com 
um cunho emocional, de certa forma divertido. Quando era adolescente estive 
muito ligado ao teatro de marionetas da cidade. Contar uma história e criar 
um universo a partir daqueles objetos sempre esteve presente na minha vida. 

Neste momento, o meu approach ao produto/projeto conta sempre com 
um forte storytelling, que por sua vez acaba por contar a sua história em 
diferentes cenários. Por vezes, ao apresentar o projeto a um fornecedor ou a 
uma marca, crio mesmo uma história que torne mais fácil perceber o que vai 
por detrás do resultado final. Depois, toda a comunicação é feita à volta deste 
conceito que pretendo comunicar. Um bom conceito facilita imenso a vida 
de quem tem que comunicar aquele produto, pois têm imensas referências 
visuais para passar a mensagem.

Quanto às dificuldades de profissão não vejo o reconhecimento do público 
como o fator principal, pois o teu trabalho é que tem que falar por si, mes-
mo que a imprensa não lhe dê atenção, mesmo que seja desconhecido por 
grande parte do público. Se for um trabalho coerente, ele trará resultados. 
E o mais importante é que as pessoas certas reparem nele. Como costumo 
dizer aos meus colegas: “Um designer famoso é tão famoso como um den-
tista famoso... só o conhece quem é da área”. A grande dificuldade que vejo 
neste momento é não existir um mercado interno, o que faz com que grande 
parte das marcas e pequenos estúdios tenham que se voltar para o mercado 
externo, o que envolve um acréscimo nos gastos para ter uma presença in-
ternacional. Vivemos em tempos em que o digital facilita estas relações, mas 
quando se trata de um produto físico é preciso estar nos sítios certos, nos 
momentos certos. 

O reconhecimento internacional tem chegado aos poucos, tendo já arre-
cadado vários prémios e marcado presença em feiras internacionais da 
área. No futuro, onde quer chegar com os seus trabalhos?
A internacionalização torna-se uma constante obrigatória para a subsistência 
de qualquer marca ou estúdio nacional. Não é diferente comigo. Claro que 
me dá imenso gozo quando um evento internacional convida as minhas pe-
ças a estarem lá presentes ou quando recebo prémios. Não são aquilo que fa-
zem o estúdio sobreviver, mas acabam por indicar que estamos num caminho 
certo e, de alguma forma, podem abrir portas a novos públicos e daí surgirem 
novas relações profissionais. 
Num futuro próximo, espero apenas consolidar o meu trabalho, lançar algu-
mas novidades em 2018 para a minha coleção pessoal, quem sabe apresen-
tadas a partir de uma exposição a solo, e continuar o trabalho com as marcas 
que tenho vindo a trabalhar - ao mesmo tempo que crio novas relações. Num 
futuro mais distante, espero conseguir ter um impacto social/cultural dentro 
desta área tentando de alguma maneira dinamizar a cultura de design cá e 
dar a conhecer lá fora o que se faz em Portugal. 

A internacionalização torna-se 
uma constante obrigatória para a 
subsistência de qualquer marca ou 
estúdio nacional.

EM DESTAQUE

No seu percurso conta-se a passagem pela marca Boca do Lobo e Koket, 
um símbolo do mobiliário de luxo nacional. A aprendizagem nesse gru-
po deu-lhe o incentivo necessário à criação do seu próprio atelier?
Nunca foi um objetivo meu ter o meu próprio estúdio. Imaginava-me bem a 
fazer uma carreira em alguma marca e a crescer com ela. E foi o que fiz na 
minha passagem pelo Menina Design Group, onde trabalhei principalmente 
com a Boca do Lobo e a Koket. Resultou durante uns tempos, mas chegou 
uma altura em que já não fazia sentido para mim manter-me ligado a este 
grupo de marcas por várias divergências na forma de pensar. Entretanto, tra-
balhei com algumas marcas da Turquia apenas via online, o que acabou por 
ser mais uma experiência diferente para mim. Após isso, tive que repensar 
a minha carreira profissional, mas principalmente a minha forma de viver. 
O estúdio foi apenas o resultado daquilo que acabei por decidir. Eu sabia 
que queria lidar com várias pessoas e várias maneiras de pensar, sentia-me 
confiante como um designer, mas faltava-me mais do que isso para me tornar 
num criativo mais completo. Comecei por fazer alguns serviços para marcas 
enquanto ia criando as minhas peças e uma coisa levou à outra até hoje. 
Costumo dizer que não tenho pressa para chegar ao último degrau pois não 
sei onde é, por isso dou pequenos passos, mas bem dados, de forma a manter 
um equilíbrio na minha vida.

Neste momento, como analisa o mundo do design de produto no nosso 
país? Acredita que uma das dificuldades deste ramo específico é lutar 
por um reconhecimento do público? Quais diria serem as principais di-
ficuldades desta profissão?
Não falando apenas de design de produto no nosso país, mas da cultura de 
design em geral, a grande dificuldade que vejo em relacionarmo-nos com um 
público nacional é a falta dessa cultura em Portugal. É algo que tem vindo a 
melhorar, mas que continua a ser um problema. Quantos miúdos até meio do 
Secundário têm realmente contacto com a disciplina de Design? A verdade é 
que falta um pouco de cultura em todas as frentes na juventude.

Shark Wall Light
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H
á 25 anos, um primeiro andar de um edifício em Guimarães 
recebia os primeiros passos de um atelier que roubou às cinco 
janelas do espaço a inspiração para o seu nome. À frente do 
projeto estava Francisco Neves, o homem que buscava a cria-
tividade em todas as viagens, leituras, memórias dos lugares 

por onde passava. Ainda hoje assim é. Às cinco janelas do nome juntou cin-
co cadeiras à imagem da marca, e voilá! Nascia a história de um dos mais 
consagrados designers de interiores do nosso país.  

Hoje, com serviços de arquitetura de interiores e decoração, o atelier 5 Janelas 
abarca ainda outros projetos em paralelo, como a galeria de arte apelidada 
Galeria 5, a loja de venda de artigos selecionados e, a abrir brevemente, a 
Cinco Muito, uma gift shop. “Gosto de pensar que há uma identidade que liga 
estas várias áreas”, conta-nos Francisco. Com um olhar preciso e, ao mesmo 
tempo, atento às necessidades de quem o procura, o designer que já viu o 
seu trabalho reconhecido pela Andrew Martin, considerada por muitos como 
a Bíblia do design de interiores, tem arrecadado sucessos com projetos dignos 
de menção: a Pastelaria Fina, em Guimarães, o Hotel Cidnay (nomeadamente 
duas suítes e a esplanada), em Santo Tirso, a recente Joalharia Hamici, também 
em Guimarães, e o badalado restaurante Antiqvvm, no Porto, são apenas 

5 JANELAS 

POR Andreia Filipa Ferreira FOTOGRAFIA D.R.

“É errado pensar em tendências 
quando o ponto fulcral é a 
necessidade do cliente”

Hotel Cidnay

REPORTAGEM

alguns dos exemplos. “O projeto de decoração de interiores do Antiqvvm foi 
muito desafiante e pensado de forma a harmonizar-se com o lugar. O edifício 
existente já estava carregado de história, cheio de particularidades espaciais 
que o tornam especial, como os belíssimos jardins envolventes. A grande 
influência para a decoração foram estes mesmos jardins: procurei transportar 
para o interior a essência da paisagem, da vista sobre o rio, dos jardins. A 
intervenção focou-se nos detalhes de serenidade e conforto, composto pelo 
jogo de cores, texturas, luz, aromas”, descreve-nos Francisco Neves. E já que 
falamos de influências, é impossível não questionar: então e de onde surgem 
estas ideias? O designer explica: “os trabalhos nascem sempre da dicotomia 
entre a maneira de estar do cliente e a interpretação que eu faço dos espaços 
e das necessidades. Não é possível separar estas duas vertentes. O que mais 
marca o meu trabalho é o facto de focar a atenção no cliente e valorizar o 
diálogo. Os clientes da 5 Janelas sabem que o meu trabalho é garantia de um 
serviço sur mesure. E obviamente que me dá uma enorme satisfação saber que 
os surpreendo com o resultado final. Porque, no final, o que conta é mesmo a 
satisfação de quem vai viver todos os dias aquele espaço”, explica Francisco, 
mencionando que apesar dos projetos para o público geral serem os mais 
comunicados, grande parte do seu trabalho está nas casas particulares. “Há 

clientes que deixam todas as decisões nas minhas mãos. Pretendem projetos 
chave na mão. Outros, preferem a abordagem em que vão acompanhando 
as decisões e participando ativamente na escolha. Cabe ao cliente decidir 
qual o meu papel no processo. Algumas pessoas procuram ser surpreendidas, 
encontrando um produto final que exceda as suas expetativas, daí deixarem 
todas as decisões a meu critério”, explica o designer, acrescentando: “O design 
de interiores é um serviço de proximidade: quando um trabalho é executado, 
cria-se um laço – e não há possibilidade de me desligar dele. Assim, a 
qualquer momento, os clientes podem pedir-me mais um detalhe, mais um 
apontamento”. 

Acreditando que a necessidade do cliente é mais importante que qualquer 
tendência que possa criar, Francisco Neves mantém-se ativo na reformulação 
de interiores, dando o seu toque único de bom gosto e sofisticação. 

Francisco Neves Restaurante Antiqvvm

Joalharia Hamici
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A criação de produtos artesanais high-end inspirados no pas-
sado é a essência da Bessa, uma marca de Art & Design, lan-
çada internacionalmente em 2016, criada por João Bessa. 
A mesa Eiffel, o sofá UK FUR e o candeeiro Monroe são três 
peças de destaque. 

Com produção no Porto, esta empresa remete-nos ao encanto dos tem-
pos antigos e recupera técnicas de produção artesanal para peças únicas. 
É com a utilização de materiais tradicionais que vários artesãos recriam as 
peças, inspirando-se no design contemporâneo. Cada peça é definida com 
excelência e exclusividade, uma vez que todas as criações são feitas à mão 
e idealizadas para atender aos requisitos de clientes exclusivos. 

O criador é João Bessa, um talentoso jovem, natural de Braga, que 
diz inspirar-se nas vivências do seu dia a dia: eventos, pessoas, histórias. 
Apaixonado pela história do design, João recria o seu próprio estilo ins-
pirado no Vintage & Classic. Estudou Gestão, mas logo percebeu que a 
sua paixão passava pela arte. Atraído pela multiculturalidade e a arqui-
tetura única da cidade, João mudou-se para o Porto. Depois de trabalhar 
com várias marcas reconhecidas no mundo do design, João Bessa decidiu 
criar a sua própria marca. Em 2014, a Bessa nasceu e, com ela, a exclu-
sividade de produtos fabricados em Portugal.

Esta empresa tem peças singulares. A mesa Eiffel é uma peça inspirada em 
Gustave Eiffel, o famoso engenheiro que participou na construção da torre Ei-
ffel. Assim, as suas estruturas cruzadas associam-se a este famoso monumen-
to, num conceito bruto e rústico. O acabamento vintage e cru vai ao encontro 
deste conceito, que, quando usado num ambiente interior, devido à sua estru-
tura, cria um conjunto de brilhos internos. Uma peça apaixonante, tanto pela 
sua história, como pelos efeitos produzidos pela sua estética.  

A Bessa redesenhou e criou um chesterfield único. O sofá UK FUR é 
um ícone do design mundial. Há quem diga que este tipo de sofás, com 
o seu distintivo abotoado profundo, estofo e couro acolchoado e assento 
baixo, existe no Reino Unido desde os inícios do século XVIII. Tem um 
ar leve, que vem do requintado pé em tubo de latão. O estofo desta peça 
consiste num pelo sintético com um toque suave e macio. A originalida-
de do UK FUR está nos pormenores da peça, que fazem a diferença, mas, 
ao mesmo tempo, permanecem tão familiares.

A inspiração em Marilyn Monroe, a pin-up mais sexy dos anos 50, deu 
origem a mais uma peça pura de Art & Design. O desenho capta a essência 
da sua imagem, a sensualidade das suas pernas. O abajur e os pormenores 
em sirgaria completam o conjunto e fazem lembrar os vestidos usados na 
época. Mais uma peça 100% trabalhada à mão e com materiais nobres.

Todas as peças são inspiradas num tempo da história. A mesa central 
Gaudi, o candeeiro Manuelino e o espelho Sissi são outras entre muitas pe-
ças que poderá encontrar no leque de produtos da Bessa. O caráter luxuoso 
e a beleza única das peças caracterizam o trabalho desta empresa. 

BESSA DESIGN 

POR Rita Almeida FOTOGRAFIA D.R.

A nostalgia do passado

REPORTAGEM

Eiffel Table

Gaudi Table

João Bessa
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Arabesque Sideboard

A
s portas do icónico Ferrugem, em Portela, Vila Nova de Fama-
licão, ainda estavam fechadas à hora que marcamos encontro 
com João Faria, o arquiteto responsável pelo projeto do reco-
nhecido restaurante. De conversa fácil, João aproveita o mo-
mento de espera para falar-nos de alguns conceitos que o ajuda-

ram a idealizar aquela obra, hoje procurada pelos amantes da boa gastronomia 
minhota. Mas o nosso propósito naquela manhã não era conhecer o Ferrugem, 
nem as ideias de projeto que João equacionou. O Ferrugem era apenas um 
ponto de partida numa história de resiliência, de teimosia e muita criatividade. 
João é o pensador por detrás da marca de mobiliário de luxo Emotional Objects, 
o projeto que hoje faz o arquiteto – como sempre quer ser chamado – criar com-
pulsivamente, seguindo o destino da sua própria inspiração.

A Emotional Objects nasceu em 2012, momento em que João e Andrêa 
Pinto, ambos arquitetos e professores de Educação Tecnológica, decidiram 
apostar no desenvolvimento de peças de mobiliário que, mais do que uma 
função, tivessem o propósito de causar emoções às pessoas que as obser-
vassem. Com conhecimentos tecnológicos, as criações da marca facilmente 
conjugavam a beleza das ideias de mobiliário de cunho arquitetónico com 
as experiências técnicas que tornavam uma secretária, por exemplo, em 
muito mais do que uma secretária. Aos poucos, as peças iam nascendo e o 
concurso Projetos Originais Portugueses (POP) Serralves parecia o chamariz 
perfeito para testá-las. Dois projetos de João foram imediatamente selecio-
nados para finalistas. Mais tarde, num concurso internacional, outra peça 
(a manteigueira Iris) foi galardoada. A validação dos júris e a crescente 
validação de amigos deram então o empurrão que faltava para a formaliza-
ção da marca – Emotional Objects, uma marca de mobiliário que faça o ob-
servador tirar prazer daquilo que vê. Mas nada melhor que João explicar: 
“o nosso mercado é o mercado das pessoas emocionais. A pessoa tem de se 
apaixonar pelo nosso objeto. Ela não precisa dele! Mas vai querer tê-lo. É a 
reação emocional que nos envolve”. 

EMOTIONAL OBJECTS
“Tenham poucas coisas, 
mas tenham coisas que 

vos façam sorrir”
POR Andreia Filipa Ferreira  e Joana Soares 

FOTOGRAFIA D.R.
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Dando azo às suas “ideias malucas” - como tantas vezes repete entre sor-
risos bem-dispostos -, João vai traçando o seu caminho, em busca daquele 
pormenor que ainda não existe, daquela peça que ainda ninguém pensou. Mas 
a essência de tudo é bem simples na sua ótica: “O meu móvel, como todas as 
peças que já desenhei ou idealizei, é aquilo que me apetece! Desenho tudo o 
que me apetece e esse é um dos maiores gozos”, assume. E para levar as suas 
ideias a bom porto, João conta com o auxílio de artesãos locais, que trabalham 
as madeiras e outros materiais de acordo com as suas indicações. “Confesso 
que na maior parte das vezes desenho coisas que são difíceis de criar, mas 
felizmente tenho comigo as pessoas capazes de as fazer. Se um artesão traba-
lha numa oficina extremamente pequena, mas é extremamente bom a polir, 
eu quero trabalhar com ele. Essas pessoas têm muito carinho pelas minhas 
peças e até me dão dicas para eu melhorar os meus projetos”, conta-nos João, 
acrescentando que antes de enviar qualquer peça para o artesão, é ele próprio 
que a constrói na sua garagem, tentando esboçar uma solução de construção. 

Com feedback positivo por parte do público, as criações da Emotional 
Objects têm como destino principal o mercado externo, já que, de acordo 
com João, as “peças não são propriamente baratas e o mercado português 
é minúsculo” para este tipo de negócio. Todavia, todos os interessados em 
adquirir peças ou conhecer melhor o catálogo da marca podem contactar 
diretamente João, através do site da marca. A partir daí, todas as opções de 
personalização das peças ou conceções sob medida podem ser delineadas. 
Porque o mais importante é tirar prazer daquilo que se tem. “Tenham poucas 
coisas, mas tenham coisas que vos façam sorrir”, aconselha o arquiteto. 

REPORTAGEM

João Faria

ExCentric Coffee Table

Arabesque Dining  Table

Roots Home Desk
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É um dos nomes mais consagrados da arquitetura nacional e, com 
mais de 20 anos de sucessos, continua a querer imprimir nos 
seus projetos uma alma própria capaz de responder às necessida-
des de quem o procura. José Carvalho Araújo é o rosto do atelier 
Carvalho Araújo, sediado em Braga e o responsável por vários 

projetos icónicos no Minho: a Galeria Mário Sequeira, o gnration e a Casa 
do Gerês são apenas alguns dos exemplos.

Começaríamos por um exercício simples: eu sou uma cliente que quer 
construir uma casa. Quais são os seus pontos de partida para dar iní-
cio ao meu projeto?
“Está a falar a sério?” (risos) Em primeiro lugar é preciso perceber se o 
cliente está a falar a sério ou não. Querer um projeto exige uma boa dose 
de coragem, até porque implica que o cliente se coloque nas mãos de al-
guém que, à partida, não conhece. Ou então conhece por intermédio de 
outros. Da minha parte, tento sempre conhecer o cliente e perceber aquilo 
que ele pretende. E o que ele pretende é sempre o ponto de partida, que 
entretanto eu vou questionando e pondo em causa até chegar àquilo que é, 
para mim, o entendimento da pessoa e das suas rotinas.

Já disse, noutras ocasiões, que é mais importante conhecer o cliente 
do que aquilo que ele quer.
O cliente não tem a obrigação de saber aquilo que quer, apenas tem neces-
sidades normais. Por isso é que é fundamental que o arquiteto, depois de 
ouvir aquilo que o cliente tem para dizer, tente ir mais longe. Quando digo 
“pôr em causa”, é num bom sentido. É tentar que a resposta vá além daqui-
lo que o cliente tem em mente e que geralmente se resume a questões mais 
gerais, como por exemplo o número de quartos, no caso de uma habitação. 
Mas nós podemos (e devemos) ir além disso. Os projetos não são para nós 
(embora os sintamos como tal) e isso é, a meu ver, motivo para sermos 
ainda mais exigentes. Um quarto nem sempre é apenas um quarto. Os es-
paços que compõem a habitação podem articular-se de diferentes formas. 
E tudo isto influencia as vivências de quem habita o espaço. Por isso é tão 
importante tentar conhecer a pessoa, a família, a empresa. A arquitetura é 
um ponto de partida, uma estratégia para qualquer coisa.

Considera-se um arquiteto irreverente, arrojado no seu modo de pen-
sar os projetos?
Não me definiria com esses termos, mas procuro estar na arquitetura de 
uma forma pouco cómoda. Procuro sempre questionar, tentar propor algo 

que vá mais de encontro àquilo que eu acho que são as ambições do pró-
prio cliente. Isso é o que procuro na arquitetura. Mais do que o “desenho”, 
interessa-me perceber e responder a essas necessidades.

O atelier Carvalho Araújo é reconhecido pelas diferentes abordagens 
em termos de arquitetura, design de produto e direção criativa. Hoje, 
há pessoas que facilmente lhe reconhecem o mérito. Isso é importante 
num legado que já conta 20 anos?
O reconhecimento é importante, obviamente. Não sei se as pessoas nos 
reconhecem por determinado tipo de desenho ou registo... Acredito que 
seja mais pelo sentimento que a própria obra desperta. Procuramos sem-
pre que o projeto transmita mais qualquer coisa, para além das questões 
associadas ao desenho do espaço. Depois, há aqueles projetos que ganham 
vida própria, que têm alma... Mas isso também depende da forma como as 
pessoas ocupam e dinamizam o espaço. A nossa função é criar as condições 
necessárias para que o edifício seja capaz de responder às diferentes neces-
sidades que vão surgindo com o tempo.

ENTREVISTA

Procuramos que a obra, para além 
dessas questões de desenho do 
espaço, transmita mais qualquer 
coisa, um sentimento às pessoas.

CARVALHO ARAÚJO
“Procuro estar na arquitetura de uma 

forma pouco cómoda”
POR Andreia Filipa Ferreira FOTOGRAFIA Nuno Sampaio

A Galeria Mário Sequeira, o gnration e a Casa do Gerês são três 
projetos no Minho, em tempos diferentes. São projetos que de al-
guma forma mostram as raízes do arquiteto cá em Braga. O facto 
de privilegiar uma sede em Braga e não noutros centros urbanos é 
uma mensagem?
Acho que é importante termos estas raízes. Braga é a cidade onde nas-
ci e cresci e é uma cidade confortável e com bastante potencial. Não 
vejo razão para que a sede do atelier não seja em Braga.
Os três projetos foram realizados em tempos diferentes. São projetos 
distintos, com pedidos distintos, mas todos eles reforçam a preocupa-
ção que já referi, essa filosofia que defendemos e a quase obsessão por 
um desenho tóxico (no bom sentido), capaz de viciar as pessoas pelas 
soluções que dele resultam. Depois dos projetos estarem construídos 
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torna-se mais difícil falar deles. É muito mais fácil vivê-los. A Galeria 
Mário Sequeira é um desses casos: é um projeto com 20 anos que ain-
da hoje permanece atual. Aliás, terminámos recentemente uma nova 
fase do edifício, um depósito de arte, que contribui para o reforço 
daquela tranquilidade e equilíbrio que se procurava no projeto inicial. 
Equilíbrio esse que é conseguido em grande parte pela anulação apa-
rente do edifício principal. Mas quando lá entramos, tal como uma 
obra de arte, ele consegue despertar um sentimento nas pessoas. A Ga-
leria é um reflexo daquilo que sempre defendemos: a arquitetura não 
precisa de cair em grandes exageros para ser bem conseguida. Neste 
caso, o próprio edifício apaga-se em detrimento daquilo que é o seu 
objetivo principal: expor obras de arte. Há um comentário bastante 
peculiar - e isso é, para mim, um retorno importante: “o edifício é uma 
obra de arte que alberga obras de arte”.
O gnration foi um projeto cujo programa se foi desenvolvendo à medida 
que ia sendo desenhado. É um projeto com uma vertente mais estraté-
gica, onde houve uma grande preocupação em criar condições para o 
público a quem o edifício se destinava: os jovens criativos. Procurámos 
desenhar um edifício que permitisse uma apropriação fácil e intuitiva 
e, por essa mesma razão, é uma obra que permanece de certa forma 
inacabada. É um edifício provocador, que estimula o erro de uma forma 
consciente e natural, e onde cada utilizador é parte da história. Outra 
questão que se levantava em relação a este projeto era o papel que 
poderia assumir na cidade. E nesse sentido acho que é um projeto bem 
conseguido, porque se tratava de um edifício do qual toda a gente tinha 
ouvido falar, mas ninguém tinha uma memória visual do quartel da 
Guarda Nacional Republicana, e enquanto gnration conseguiu impor-se 
na cidade com uma identidade muito própria. E isso tudo através de 
uma conjugação de abordagens, tanto ao nível do tratamento dos espa-
ços interiores como dos exteriores.
Hoje em dia, toda a gente conhece o edifício, talvez pelo corte que permitiu 
relocalizar a entrada... Relocalização essa que não só possibilitou uma or-
ganização interna muito mais simples, mas também a valorização da facha-
da lateral do edifício, permitindo ligar dois pontos importantes da cidade 
- o Campo da Vinha e o Mercado -, numa pretensão de ampliação da zona 
pedonal. O projeto de reforma do Mercado talvez seja já uma consequência 
desta estratégia. Tenho pena de não sermos nós a assumir esse projeto, até 
porque estrategicamente seria uma intervenção importante. Talvez conse-
guíssemos chegar mais facilmente ao estádio! (risos).
No entanto, e se é correto dizermos que o edifício se abre para a cida-
de, podemos igualmente afirmar que não se abre de forma imediata. 
E, desta forma, evitamos que o edifício se transforme num shopping. 
As diferentes fases pelas quais o gnration já passou trouxeram consigo 
diferentes formas de ocupação, mas ainda assim vemos que o edifício 
vai tendo a capacidade de responder a todas as necessidades que vão 
surgindo.
A Casa do Gerês reflete outro tipo de preocupações, desde as questões 
paisagísticas até à sensibilidade para com a linha da água existente 
no terreno - que foi necessário redesenhar devido às derrocadas a que 
os muros ficavam sujeitos nos invernos mais rigorosos. E tudo come-
çou por aí. A Casa do Gerês é uma casa pouco convencional: é uma 
segunda habitação, para um cliente empreendedor que queria, para 
além da casa, algo que funcionasse como showroom. Um espaço com 
essa capacidade, com esse carácter de espaço social e que, ao mesmo 
tempo, mostrasse o produto que ele produzia e as suas capacidades 

ENTREVISTA

Casa Do Gerês, Portugal  ©NUDO

gnration, Portugal  ©Hugo Carvalho Araújo

Galeria Mário Sequeira, Portugal  ©NUDO

Árbol, Brasil ©Atelier Carvalho Araújo  Edifícios Mistos, Talatona, Angola  ©Atelier Carvalho Araújo  

HL746, Brasil ©Atelier Carvalho Araújo  

Museu da Imagem e do Som, Brasil  ©Atelier Carvalho Araújo  LUX Espaço Tiago Santana, Brasil ©Atelier Carvalho Araújo  



3938 NOVEMBRO NOVEMBRO

funcionais. É uma casa que deve ser visitada quando há algo a aconte-
cer lá dentro, para se entender como os clientes se identificam com o 
projeto e como os espaços respondem a essa dinâmica de vida.
São três projetos diferentes, para três clientes distintos. Um cliente pri-
vado-público na Galeria Mário Sequeira, um cliente público no gnra-
tion e um cliente privado na Casa do Gerês. Isto é, para mim, bastante 
gratificante. Poder trabalhar em todas estas áreas. Mais do que o pró-
prio desenho em si, agrada-me perceber e trabalhar com as diferentes 
escalas que lhes estão implícitas.

Se pudesse recriar algum projeto seu, o que faria de diferente? Há 
algum projeto que tenha ficado aquém daquilo que perspetivava?
Com certeza! (risos) Como tudo na vida, depende do momento: a for-
ma como acordamos, a forma como abordamos as questões, a forma 
como somos abordados. É certo que hoje faria tudo de forma diferen-
te. E isso não quer dizer que mudasse a minha forma de ser, mas como 
acredito que tudo se resume ao momento, provavelmente os projetos 
surgiriam de forma diferente.

Para além do atelier em Braga, marca também presença em São 
Paulo. Porquê esta aposta no Brasil?
É um pouco a mesma história do porquê Braga. Não houve necessida-
de de sair de Braga, mas houve necessidade de procurar outro tipo de 
desafios, outro tipo de escalas. O Brasil era um país que já conhecia, 
e que me entusiasmava por questões várias: gosto do povo brasileiro, 
gosto muito da forma de vida deles, da música, do cinema e, sobretu-
do, da forma espontânea como estão em todas as áreas, nomeadamen-
te nas artes. Entretanto, porquê São Paulo? Fui convidado para parti-
cipar num concurso de um edifício e o resultado foi bastante positivo, 

mas no final não nos adjudicaram a obra por não termos escritório lá. 
Então foi o passo natural. Abrimos o escritório e começámos imediata-
mente a desenvolver trabalhos.

Que tipo de projetos tem desenvolvido por lá?
São projetos com escalas diferentes. São culturas diferentes também. 
Nós temos uma formação em Portugal que valoriza muito os lugares 
e as pessoas. Por um lado, parece uma abordagem muito regionalista, 
mas é o que nos permite estar mais à vontade em qualquer parte do 
mundo. Se valorizamos as pessoas e os lugares, independentemente 
da parte mundo onde estivermos, vamos ter sempre essa preocupação. 
Mas as escalas dos projetos são diferentes porque as escalas na cidade 
são também elas diferentes. Temos projetos de edifícios de habitação 
que, aqui em Portugal, não têm essa escala. Neste momento, estamos a 
desenvolver alguns projetos culturais, como museus e centros de arte, 
com uma dimensão que aqui dificilmente conseguiríamos. E isso justifi-
ca ter lá o escritório. Apesar do desenvolvimento estratégico do projeto 
ser desenvolvido cá em Portugal.

Está preparado para mais 20 anos de sucessos? Consegue fazer 
uma previsão do futuro do atelier Carvalho Araújo?
Com ou sem mim... (risos) tem de ser com ambição! Espero conse-
guir tentar encontrar sempre respostas. Continuar sempre à procura 
de soluções que nos agradem, que nos surpreendam. Porque é isto que 
nos alimenta. Nós respiramos projeto. Essa é a única forma que eu 
vejo para continuarmos aqui: tentar encontrar modelos de abordagem 
que sejam cada vez mais interessantes ao nível das respostas que nos 
permitam dar. 



4140 NOVEMBRO NOVEMBRO



4342 NOVEMBRO NOVEMBRO

DISCURSO DIRETO
por Tiago do Vale

O Tempo do Concerto
“O DISCURSO DO “BOM/MAU GOSTO” É SEMPRE TERRITÓRIO 
MENOS FAMILIAR PARA O ARQUITETO, QUE OPERA COM 
BASE EM RESPOSTAS RACIONAIS A QUESTÕES CONCRETAS, 
ASSENTES NO SEU CONHECIMENTO DO TEMA”

H
á alguns meses, esbarrei-me com um interessantíssimo arti-
go de Jose María Eguileta Franco, diretor do departamento 
de arqueologia da cidade de Ourense, debruçando-se sobre 
aquilo a que os galegos apelidam de “fenómeno do feísmo” 
do ponto de vista da arqueologia.

Conhecemos bem o fenómeno: edificações sobretudo da 
segunda metade do século XX, construídas de forma arbitrária, inconse-
quente e de “mau gosto” que, somadas, desqualificam a paisagem onde 
se integram, quer nas cidades, quer no meio rural, onde é mais evidente.

Que o fenómeno existe é uma certeza. No entanto, ficou-me latente a 
seguinte pergunta: existe porquê?

É corrente defender que esse caos paisagístico advém de uma construção 
concebida por gente pouco cultivada e alheia às questões do património, 
da paisagem e da arquitetura. O problema é que a paisagem intemporal e 
harmonizada, de profundas qualidades intrínsecas, enraizada no lugar e 
que lamentamos ver perdida, foi também ela construída por gente iletrada, 
nada cultivada nas questões do património, da paisagem ou da arquitetura.

Sendo assim, o que falhou?
O discurso do “bom/mau gosto” é sempre território menos familiar para 

o arquiteto, que opera com base em respostas racionais a questões concre-
tas, assentes no seu conhecimento do tema: o “gosto”, na sua arbitrarieda-
de, não configura estratégia útil para alcançar as melhores soluções.

Também a arquitetura vernacular não procurava o “bom gosto”, mas 
sim soluções que cumprissem com o máximo de eficácia as suas funções, 
naquele lugar, recorrendo aos materiais disponíveis, de forma económica 
e sustentável.

Estas soluções foram testadas pelo tempo e, mesmo que concebidas por 
gente iletrada, emergem de um rico e profundo conhecimento partilhado 
e aperfeiçoado por dezenas de gerações de construtores que não tinham 
outra ambição que não a de fazer a melhor construção possível.

No entanto, a incorporação do imaginário modernista em Portugal levou 
à rejeição absoluta de tudo o que era vernacular.

A rejeição de todo este saber acumulado ao longo de séculos não trouxe, 
infelizmente, a sua substituição por conhecimento de outro tipo: a percen-
tagem de construções concebidas nessa altura por arquitetos era negligen-
ciável. Todo esse saber foi substituído pelo “gosto”.

O “gosto” de meados do século XX ditou uma paisagem construída trans-
versalmente pelo mesmo modelo de estruturas ligeiras de betão e paredes 
de alvenaria simples, com graves problemas técnicos, de salubridade e con-
forto, e completamente alheias ao lugar, às suas circunstâncias, oportuni-
dades e particularidades.

Durante todo o século XX em Portugal concebeu-se uma arquitetura re-
petitiva por agentes sem formação em arquitetura: o conhecimento verna-
cular foi duramente substituído pela ausência de conhecimento.

Os arquitetos têm agora, obra a obra, a obrigação de fazer um melhor 
trabalho e repor “conhecimento” na paisagem, pelo menos na mesma me-
dida em que os nossos antecessores pré-modernistas o fizeram. É chegado 
o tempo do concerto. 

Sobre o autor
Arquiteto galardoado com um American Architecture Prize 2017.

Projeto The Caveman
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RUA NEGÓCIOS

FARMÁCIA OLIVEIRA
Profissionalismo 24 horas,
todos os dias do ano
FOTOGRAFIA Nuno Sampaio

N
a Rua Frei José Vilaça, na freguesia bracarense de 
Ferreiros, encontramos a Farmácia Oliveira, um es-
paço aberto 24 horas, todos os dias do ano. Com a 
promessa de profissionalismo a orientar uma equipa 
devidamente formada constituída por 16 pessoas, 

esta farmácia garante um atendimento especializado e atento às 
necessidades de quem a procura. 
Com uma história de 34 anos, a Farmácia Oliveira é ampla e mul-
tidisciplinar, correspondendo a necessidades médicas, cosméticas 
e serviços farmacêuticos. Destacamos, por exemplo, a variedade 
de produtos dermocosméticos, produtos naturais, suplementos 
alimentares, puericultura, serviços de nutrição e, claro, de me-
dicamentos.

Sob direção técnica do Dr. Manuel Sampaio Oliveira, proprie-
tário da farmácia, e orientação da Dra. Ana Ramos, a Farmácia 
Oliveira é um espaço que se distingue pela proximidade entre 
farmacêuticos e pacientes. A simpatia no atendimento é a carac-
terística principal que valoriza o serviço farmacêutico prestado 
pelos profissionais da equipa. 
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JOANA PÁRIS RITO
Um mundo em folhas de papel
POR Andreia Filipa Ferreira  FOTOGRAFIA Julio Rodriguez 

É com o icónico Bom Jesus de Braga, que empresta o seu cenário 
a uma passagem de um livro seu, que nos inspiramos para uma 
conversa sobre inspiração com Joana Páris Rito. Eterna apai-
xonada pelas artes no seu todo, não tivesse sido ela bailarina 
clássica e estudado Pintura e Artes Plásticas no Conservatório 

Calouste Gulbenkian, Joana Páris Rito é uma escritora bracarense que en-
controu na sua imaginação uma forma de nos contar a História, nossa e 
dos outros, abrindo-nos um mundo de memórias com pitadas de fantasia. 
Borboletas Sem Asas e Azul Índigo são apenas dois dos livros que nos apre-
sentam o admirável mundo de uma mulher que escreve sobre o universo 
que a impressiona. 

Com seis anos, a descoberta do prazer da leitura despertou um vício que 
até hoje se manifesta. Leitora assídua, Joana Páris Rito foi crescendo como 
uma verdadeira colecionadora de livros: não há sítio para onde vá sem um. 
Aos poucos, foi mergulhando nas histórias dos outros sem optar por um 
caminho próprio na Literatura. “A minha vocação não se manifestou ime-
diatamente, na idade em que os jovens escolhem determinada área para 
seguir profissionalmente”, relembra. Bailarina clássica durante 12 anos, o 
dilema de Joana Páris Rito surgia com a típica questão: ser ou não ser? 
Decidiu que o percurso na dança chegava ao fim, pensando em seguir uma 
carreira nas Belas Artes. No entanto, foi o Direito que a arrebatou: “Optei 
pelo curso de Direito porque fascinava-me uma carreira de magistrada, em-
bora não tenha sido. Foi um curso muito trabalhoso, mas que me deu muita 
bagagem cultural e ensinou-me muito a nível de expressão escrita e oral. 
Exerci advocacia apenas dois anos. Achei que aquele não era o caminho 
que eu queria. Mas o curso de Direito está muito presente na minha escri-
ta”, conta-nos Joana, esclarecendo ainda que esteve envolvida com uma 
empresa de design e projetos de interiores, algo que lhe foi preenchendo o 
tempo até decidir embarcar na maior aventura de todas. 

Bebendo da inspiração que surgia em todas as experiências que tinha, 
Joana Páris Rito abraçou o seu destino literário depois dos 40 anos. “Não 
é por acaso que os grandes escritores conseguem ter outra força expressiva 
a partir dos 40 anos, porque as vivências benéficas ou dramáticas de cada 
um, o confronto com a realidade, toda essa maturidade se nota depois na 
escrita. Eu só me senti capaz de escrever aos 43 anos, momento em que 
comecei a fazer as minhas pesquisas, a engendrar a história na minha ca-
beça. Tanto pesquisava e surgiam-me ideias, como me surgiam ideias e eu 
pesquisava”, explica Joana. No entanto, o ato de começar efetivamente a 
escrever foi quase que motivado por uma provocação. “Um amigo meu, que 
me conhece muito bem, dizia-me ‘se não escreves é porque não és capaz!’ 
e aquelas palavras espicaçaram-me. Pensei: ‘mas quem és tu para dizer que 
eu não consigo escrever?’. Nesse dia cheguei a casa e comecei a escrever. 
Demorei seis anos a escrever as 750 páginas que compõem o meu primeiro 
livro, Borboletas Sem Asas”, assume a escritora bracarense, acrescentando: 
“O processo de escrita é muito enriquecedor, muito mágico, mas não é 
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aquela fantasia que muita gente provavelmente pensa. Para mim, é um 
processo muito difícil porque exige muito de mim, muita disponibilidade 
emocional, temporal, física até. É um processo que acarreta algum medo, 
medo de não conseguir transmitir aos leitores aquilo que realmente eu 
quero e da maneira como eu quero”. 

Passo a passo, Joana Páris Rito foi deixando as sombras de Gabriel Gar-
cía Márquez, Mario Vargas Llosa ou José Saramago, influências que a ins-
piravam por toda a sentimentalidade que colocavam em cada palavra que 
escreviam. “Eu achava que não era capaz de escrever porque o grau de 
exigência que eu impunha a mim mesma era muito elevado. Eu caía no 
erro crasso de me comparar e um escritor não se pode comparar com ou-
tro. Apercebi-me disso mais tarde. Somos todos diferentes, temos formas 
únicas de nos expressarmos”, afirma. 

Conciliando a escrita com as suas restantes atividades, Joana Páris Rito 
foi deixando a sua imaginação fluir. “Ao escrever e fazer as pesquisas para 
o primeiro livro, começaram a surgir ideias para um segundo. Isso foi um 
pouco assustador, mas ao mesmo tempo muito gratificante porque insinua-
va-se a ideia de continuidade, ou seja, eu tinha encontrado o caminho para 
a minha vida”. Já com história e personagens desenhadas para um segundo 
desafio, a escritora apresentou recentemente Azul Índigo, o romance com 
450 páginas que é o resultado de dois anos de trabalho. E podemos já des-
vendar o véu: há um terceiro a caminho, já com título escolhido: Vermelho 
Sangue, uma espécie de continuação do segundo livro, embora os leitores 
possam ler as histórias separadamente sem se perderem no enredo. Con-
tudo, há uma questão que precisa de ser esclarecida: que mensagens quer 
transmitir Joana Páris Rito com os seus livros? 

“As minhas personagens transmitem muito aquilo que é o Homem na 
sua essência, a condição humana. O horror, o amor, o ódio”, descreve a es-
critora. No seu Borboletas Sem Asas, uma metáfora alusiva à mulher e à sua 
necessidade de emancipação, Joana explora os temas que envolvem a figu-
ra feminina, desde os momentos da maternidade aos episódios de violação, 
de aborto, de subvalorização social. Já a mensagem de Azul Índigo trans-
porta-nos para o universo da discriminação referente à homossexualidade, 
ao racismo, ao desrespeito pela terceira idade. “Temas fortes, polémicos 
ainda nos dias de hoje. Acho que o escritor deve ter uma missão humani-
tária, alertando o mundo para os temas que são castradores na sociedade”, 
refere Joana Páris Rito. Relativamente ao terceiro livro que se encontra em 
fase de desenvolvimento, a escritora afirma manter a temática da homos-
sexualidade e do racismo, envolvendo outros povos, como os ameríndios 
(os índios da América do Norte, povos exterminados ao longo do tempo), 
cultura que a fascinou ao longo das pesquisas que foi realizando. “Quero 
muito que os meus livros se foquem na nossa História local e mundial, já 
que os meus personagens viajam pelo mundo”. 

Com uma escrita rica e uma capacidade de criar emoção, envolvendo os 
leitores na história de personagens que, muitas vezes, têm essências não-
-ficcionadas, inspiradas em pessoas que de alguma maneira a marcaram 
(como o seu bisavô ou a rainha D. Amélia), Joana Páris Rito é um talento a 
descobrir, entre os seus mundos de fantasia preenchidos por uma realidade 
que tanto nos cerca. 

Acho que o escritor deve ter uma missão 
humanitária, alertando o mundo para os 
temas que são castradores na sociedade.
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MÚSICA
por José Manuel Gomes

Diversidade de oferta. 
Diversidade de público.
“HOJE EM DIA, VAMOS NO NOSSO CARRO, ESTAMOS NO 
NOSSO DIA NORMAL DE TRABALHO E, POR VEZES, NÃO 
NOS INTERESSA O QUE NOS DÁ A RÁDIO. PREFERIMOS 
UMA PLAYLIST FEITA À NOSSA MEDIDA, ENQUADRADA 
COM O NOSSO GOSTO, AO NOSSO ESTILO”

N
os próximos tempos há acontecimentos de música diversos, 
para todos os gostos, estilos e feitios. Acima de tudo, é a 
prova da diversidade de público que existe numa zona tão 
restrita como entre Guimarães e Braga. Se esta diversidade 
acontece é porque há necessidades variadas, dependendo 
do tipo de público que se pretende chegar. 

Aos já decorridos Mucho Flow, em Guimarães, e Semibreve, em Bra-
ga, juntam-se em novembro o Festival para Gente Sentada, em Braga, 
e o Guimarães Jazz, claro está em Guimarães. No espaço de pouco mais 
de um mês há quatro iniciativas de música completamente díspares, que 
não competem entre si; antes se complementam. O Mucho Flow, organi-
zado pela promotora Revolve, é uma festa underground com uma seleção 
musical virada para um nicho de público de música alternativa; o Semib-
reve é um caso raro de enorme sucesso, dum acontecimento que premeia a 
música eletrónica e experimental, mas também aqui para um nicho muito 
específico, que soube criar, alimentar e fidelizar ao longo dos anos. Não é à 
toa que esgota de ano para ano; o Festival para Gente Sentada é, de todos 
estes, o mais ‘acessível’ ao público geral, embora se destine também para 
um público atento ao género de música indie; por fim, o Guimarães Jazz 
diz tudo no nome. É um festival de eleição e excelência, de reconhecimento 
nacional e internacional, feito em Guimarães. 

De bandas emergentes a artistas consagrados, há de tudo, e se há esta 
oferta é porque há quem a consuma. Aqui o trabalho dos agentes culturais, 
dos programadores e promotores é essencial. Para quem organiza espe-
táculos, sejam eles de que natureza for, um dos maiores desafios é não 
cair na repetição, criar algo que não seja “mais um”. A singularidade de 

uma qualquer iniciativa surge quando precisamente não há o receio de 
arriscar a ter menos público pela aposta ser mais arrojada ou alternativa. 
O risco de ter algo singular e diferente é grande, mas o resultado é quase 
sempre acompanhado por uma fidelização de público que não acontece 
quando se tenta fazer algo para tudo e todos. A identidade, a marca, é o 
mais importante de qualquer coisa que se crie. Vamos ao Guimarães Jazz 
porque sabemos que vamos ouvir jazz; vamos ao Semibreve porque sabe-
mos que vamos ouvir música eletrónica e experimental; vamos ao Mucho 
Flow porque sabemos que vamos descobrir projetos emergentes da música 
alternativa internacional e por aí fora. Quase apetece dizer: vale a pena 
fragmentar para conquistar.

Hoje em dia, vamos no nosso carro, estamos no nosso dia normal de 
trabalho e, por vezes, não nos interessa o que nos dá a rádio. Preferimos 
uma playlist feita à nossa medida, enquadrada com o nosso gosto, ao nosso 
estilo. Essa postura que passa a ser quase inconsciente passa, agora, para 
onde queremos ver um espetáculo. Vamos onde nos dão o que queremos 
receber. Vamos ouvir o que somos, ao nosso gosto. 

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 So-
zinho em casa.
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Dear Telephone
ONDE OS LUGARES EMERGEM 

C
omeçamos por Cut, o vosso último trabalho. Quais são as 
principais diferenças que vamos encontrar neste último ál-
bum em relação a Taxi Ballad?
A principal diferença foi termos colocado cada um dos músicos, 
na sua vez, num plano muito mais próximo e apertado. É um 

disco com mais arestas, mais exploratório e vincado. Por outro lado, é um 
disco menos interior e aveludado. Se Taxi Ballad era um quarto de hotel 
com vista sobre a cidade, Cut é a cobertura de um prédio, é fumo e cheiros 
fortes, é luz de frente.

Vocês são uma banda de bandas. Todos colaboram com outras bandas, 
outros projetos, sons diferentes. Quando ouvimos Dear Telephone – 
e, conhecendo as outras bandas, - encontrámos, ou encontrámo-nos, 
num cómodo anacronismo musical; uma viagem no tempo que parece 
querer assentar vínculos e encontrar o próprio pouso. Este é o vosso 
sentido principal?
O sentido estético de Dear Telephone não é fácil de resumir, ainda que haja 
questões estruturais da nossa abordagem: personagens idiossincráticas, o 
quotidiano, a cidade; a subversão do formato canção; a exploração inten-
siva do carácter de cada músico, com o mínimo de artifícios; um oscilar 
entre tensão e contemplação. Na verdade, e apesar de estarmos envolvidos 

Se Taxi Ballad era um quarto de 
hotel com vista sobre a cidade, Cut é 
a cobertura de um prédio, é fumo e 
cheiros fortes, é luz de frente.

MÚSICA

“SE PENSARMOS EM DEAR TELEPHONE COMO UMA PERSONAGEM, EM 
CUT ELA SAIU DO DITO TÁXI, TRATOU DAS COMPRAS NO SHOPPING, SÓ 
ACERTOU À TERCEIRA COM A ROUPA PARA A FESTA, É ANIMAL SOCIAL, 
ACORDOU DE RESSACA, ESTÁ ATRASADO PARA A REUNIÃO.”
POR Nuno Sampaio   FOTOGRAFIA André Tentugal

em muitos outros projetos – de onde trazemos, inevitavelmente, elementos 
que formam e enrijecem a nossa forma de ser músicos - não há paralelos 
óbvios que se possa traçar entre estes e Dear Telephone. É um lugar espe-
cial para nós, que a cada passo se vai tornando mais definido, mais denso, 
mais expressivo e desejavelmente menos cómodo!

Taxi Ballad é um filme? 
Em certo sentido, sim. Ainda que a narrativa seja pouco linear, são capí-
tulos que tratam de interioridade e personagens solitárias – com os seus 
fantasmas, vivos e imaginados.
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Numa entrevista, em 2013, em género de explicação do vosso processo 
criativo, disseram que “era como alguém a sair de um táxi amarelo 
(do imaginário cinematográfico norte-americano), no meio de uma ci-
dade; uma espécie de espaço de meditação no meio do caos”. Todo o 
vosso percurso, até hoje, está ligado a esta atmosfera?
Essa imagem era uma espécie de motto do Taxi Ballad. Se pensarmos em 
Dear Telephone como uma personagem, em Cut ela saiu do dito táxi, tratou 
das compras no shopping, só acertou à terceira com a roupa para a festa, é 
animal social, acordou de ressaca, está atrasado para a reunião.
 
As vossas influências musicais estão muito integradas neste universo 
norte-americano que flutua entre o final dos anos setenta e o início dos 
anos noventa. Às vezes encontramos traços dos primórdios de bandas 
como Slowdive, outras ao ruído puro da cultura pop de Velvet Under-
ground. Esta dicotomia por vezes está presente no mesmo álbum. Isto 
acontece por acaso, é inconsciente?
A música dos outros está pouco presente nas nossas conversas. Mais facil-
mente discutimos os livros do David Lodge ou os filmes do Alexander Payne.

É difícil ser músico em Portugal? É difícil ser um artista em Portugal?
Essa dificuldade faz parte do ideal romântico do artista, na generalidade. 
Na verdade, o mais difícil para nós seria não ser músico! Na prática, Portu-
gal já começa a ser um território relativamente amigável para a produção 
artística, nomeadamente na área da música. Há muitas e boas salas, há 
público, há interatividade entre músicos, entre estes e os diversos agentes.

O paradigma da cena musical em Portugal mudou muito desde a vossa 
existência. Como é que veem o corpo desta nova estrutura? A existência 
de mais bandas é sinónimo de mais apoios? O que é ainda preciso fazer?
Houve um período, que coincide de algum modo com a nossa existência, 

de crescente profissionalização da cena musical em Portugal. Aprendeu-se 
muito e houve a necessidade de adaptar muitos vetores da existência das 
bandas ao novo paradigma. Achamos o saldo francamente positivo. Eviden-
temente, há aspetos a melhorar, que decorrem deste processo de afinação. 
Por exemplo, a imprensa, que seguiu um caminho oposto, mais desgarrado, 
disperso e menos profissionalizado. Ou o excesso de eventos, em detrimen-
to de concertos.

Os últimos anos também têm sido marcados pelo desaparecimento de 
importantes músicos. Muitos dos progenitores de tendências, de esti-
los e de estéticas musicais deixaram-nos. A música, as deles, prevalece 
e prevalecerá no tempo. São urgentes novos ídolos, novas estéticas?
O fim dessa idolatria corresponde à crescente dificuldade em manter um 
nome à tona durante um período suficientemente longo que permita que 
se instale, como num trono, acima dos mortais. Nesse sentido, o tempo 
dos ídolos não deixa saudades. Por outro lado, dedicar atenção a um cor-
po de obra, desmontá-lo e vivê-lo intensamente, torná-lo numa referência 
realmente respirada que possa ser inspiração e se traduza operativamente 
no ato de criar ou consumir, parece coisa do passado. Tudo é mais etéreo 
e passageiro.

Urgente será que cada vez mais as estéticas não sejam apenas enésimas 
derivações de outras que as precedem, em ciclos de copy – paste + edit, e se 
tome mais atenção ao trabalho realmente autoral.

Futuro é uma palavra que vos assusta ou é algo natural, um sistema 
do tempo?
Futuro é das palavras que mais nos excita! 

MÚSICA
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CINEMA
por João Palhares

Quem é Frank Borzage? (III)
“EMBORA NOS FILMES DELE NUNCA PAREÇA, BORZAGE 
TRABALHAVA IMENSO NO ASPETO TÉCNICO; DELINEAVA OS 
SEUS PLANOS E A SUA ILUMINAÇÃO COM IMENSO CUIDADO, 
E ERA MUITO PRESTÁVEL PARA TODOS OS TÉCNICOS”

M
oonrise, entre nós chamado Consciências Mortas, 
último filme antes dos grandes interregnos dos anos 50 
(apenas duas longas metragens e três episódios de meia 
hora rodados por Borzage para a série Screen Directors 
Playhouse, quando antes não falhava a marca de um 
filme por ano - dos tempos idos do cinema mudo até 

1948, ano de estreia de Moonrise), foi filmado inteiramente em estúdio 
na Republic Pictures, usando mais uma vez do máximo artifício para 
imprimir a máxima realidade. Se todos os filmes de Borzage são povoados 
de heróis que sofrem os maiores reveses numa busca incessável por uma 
luz redentora, ilustrando sempre esse percurso, Moonrise talvez seja (com 
Street Angel) a apoteose dessa ilustração, dos bosques nocturnos, sinistros 
e cerrados do início do filme à luz final na clareira de todas as resoluções. 
Citado no livro de Hervé Dumont sobre o cineasta (Frank Borzage: The Life 
and Films of a Hollywood Romantic), um dos seus colaboradores, Joseph 
Ruttenberg, admite que “embora nos filmes dele nunca pareça, Borzage 
trabalhava imenso no aspeto técnico; delineava os seus planos e a sua 
iluminação com imenso cuidado, e era muito prestável para todos os 
técnicos, preparando tudo de antemão”.

Sempre se disse que Borzage era o cineasta do amor. Mas como filmou 
ele o amor? Sabe-se há muito tempo que o cinema não é uma transposição 
literal das palavras que estão escritas num argumento, que as suas páginas 
não podem nem sequer dar uma ideia, por mais pequena que seja, do 
resultado final. Porque se desse, não valia a pena fazer os filmes. E por 
isso os grandes cineastas se aventuram em pequenas e grandes descobertas 

durante a rodagem, às vezes com grandes custos para as suas carreiras. Por 
uma luz diferente, nunca filmada, nunca tentada, nunca criada. É trabalho 
custoso, mas necessário para fazer ressaltar o que se acredita que é a 
verdade da cena, para diluir a técnica e o talento em emoção. Além de deter 
a chave de tudo isto, Borzage era também o mais humano dos profissionais, 
uma excepção notável num meio tão competitivo e sem tréguas como o 
do cinema. Um exemplo para qualquer aspirante a cineasta. Nas palavras 
de Hervé Dumont: “passeando pelo seu plateau, poder-se-ia pensar que 
Borzage nunca encontrou dificuldades. Raros são os que o viram zangar-
se: quando estava enervado, saía e fumava um cachimbo lá fora. Arranjava 
sempre um momento para conversar com toda a gente e diz-se que tratava 
o ajudante do eletricista com o mesmo respeito que o chefe do estúdio. 
Contrariamente a Preminger, não gritava nem apressava ninguém. Borzage 
dispensou a coreógrafa Albertina Rasch do plateau de I Take This Woman 
(1939) por ter gritado e praguejado. A sua calma proverbial era contagiosa, 
abundavam as piadas e o bom humor. Encorajava os jogos de cartas e 
truques de magia entre takes, e disse que retirava tanto prazer de filmar 
que queria que as pessoas partilhassem da sua alegria”. É fabuloso, não é? 
Então estamos conversados. 

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

No espaço de um ano, Ricardo de Campos (n.1977) libertou-se do 
seu espaço interior, da sua zona de conforto, da sua geografia do-
méstica, aventurando-se num caminho em que somou ao desvir-
tuamento do suporte tradicional da obra de arte e à reutilização de 

objetos e materiais do quotidiano, a afirmação dos seus grandes formatos e 
a adoção de um figurativo de contorno, de vanguarda e de mensagem mais 
corrosiva. No ano de 2017 são já duas as exposições em que tenho o privi-
légio de colaborar com este artista, na qualidade de curadora. Na primeira, 
tinha sido motivada por um conjunto de telas suas de grandes dimensões, 
com as quais me cruzei, e que me trouxeram a asfixia de um campo de re-
fugiados, pelo amontoado dos corpos sugeridos na composição, pela inten-
sidade dramática dada pela paleta de cores e pelas palavras que povoavam 
aquela imensidão de área pintada que, no imediato, também me levaram aos 
melhores exemplos da pintura gestual de Artur Bual (1926-1999).

Pintor da raia, natural e residente em Monção, Ricardo de Campos tem 
no seu percurso outras marcas de Bual, como o gosto pela representação 
iconográfica de Jesus Cristo. No imediato, a sua pintura apela à reflexão 
sobre este mundo de muros e de (novas) intolerâncias que achávamos a 
caminho da dissipação no seguimento dos horrores das Guerras Mundiais 
que, num passado não muito distante, nos fizeram envergonharmo-nos de 
sermos humanos. 

Numa linguagem da apropriação das dimensões materiais e imateriais do 
contemporâneo, a iconografia religiosa, à maneira clássica, não apresenta 
consensos ou, tão pouco, adeptos. Para esta nova exposição, em que amplia-

mos o dispositivo à escala do crescimento e da evolução plástica de Ricardo 
de Campos, esse é um dos pontos de artista: o da destruição literal do ícone, 
do símbolo imagético de Cristo, numa metáfora clara à destruição do seu 
exemplo, numa análise de fé ou, simplesmente, histórica e geopolítica. Neste 
sentido, em Apropriação, Acumulação e Anulação, para ver na totalidade de 
espaços do Fórum Cultural de Cerveira a partir de 11 de novembro, Ricardo 
de Campos largou a estética de representação de tendência neoexpressionis-
ta e, no diferencial de conceito, aproxima-se de um modelo que, em algumas 
notas, nos lembra o próprio Julião Sarmento (n.1948). 

A mudança acontece depois da conclusão do Mestrado en Arte Contem-
poránea. Creación e Investigación que frequentou na Faculdade de Belas 
Artes de Pontevedra (Universidade de Vigo), evidência do artista que junta 
às suas virtudes a coragem de se colocar no confronto com a Academia e 
com o olhar do outro. Ricardo de Campos é pintor. É na sua arte que se 
define e se desenvolve, também como ser social. Aos 40 anos, esta grande 
exposição individual, no final de mais uma fase do seu percurso académi-
co, é apenas prova de que não parará de nos surpreender. 

Sobre o Autor
shairart chief curator. 

APROPRIAÇÃO, ACUMULAÇÃO E ANULAÇÃO 

por Ricardo de Campos
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A CIVILIZAÇÃO DO ESPECTÁCULO
por Cátia Faísco

.palavras proibidas ou engraçadas?.
“SOU UMA MULHER DE PALAVRAS. GOSTO DELAS COM 
TODOS OS SEUS SIGNIFICADOS E AMPLITUDES E NÃO 
TENHO VERGONHA DE AS DIZER, OU DE CONTORNAR 
ASSUNTOS SÓ PORQUE SÃO PALAVRAS “PROIBIDAS” 
OU “ENGRAÇADAS”

N
ão sei quando é que me comecei a aperceber da reação des-
confortável dos interlocutores no momento em que lançava 
palavras como vagina ou pénis. Espera! Será que estou a 
ouvir risinhos desse lado? Ou será que já estão a pensar: 
“ui, ela está mesmo a escrever isto na crónica?”. Sim, estou 
e são palavras que fazem parte do dicionário. Há algumas 

semanas, no âmbito do Queer Porto, vi uma performance com palavras des-
tas e outras tantas a fazer de sinónimos ou englobadas na temática, e lá 
estava a risota.

Sou uma mulher de palavras. Gosto delas com todos os seus significados 
e amplitudes e não tenho vergonha de as dizer, ou de contornar assuntos 
só porque são palavras “proibidas” ou “engraçadas”. A verdade é que somos 
nós que lhes atribuímos o sentido. Encaro o teatro como uma plataforma 
para uma sociedade com maior liberdade de expressão. Quando escrevo 
para o palco, não penso em censurar as palavras que surgem através da voz 
das personagens. Penso, sim, em como podem veicular uma série de ideias, 
expressões, gestos, que, de um modo geral, são condenados socialmente. 
Haverá certamente outros dramaturgos com outra visão e que não concor-
darão com aquilo que estou a escrever, mas gosto de reforçar que esta é a 
minha visão, e tenho direito a ela.

Regressando ao Queer: enquanto o performer lia cartas de teor erótico-
-sexual trocadas entre figuras tão ilustres como James Joyce e Nora Barna-
cle, havia risinhos comedidos e outros mais alarves, a tentar encher o espa-
ço, convidando outros à participação. O próprio performer, quando iniciava 
uma frase mais “apetitosa”, deixava que o seu rosto ilustrasse precisamente 
o início do mote para o riso, como se dissesse: “preparem-se para o que vou 
dizer agora!”. Dir-me-ão que cada qual é livre de reagir como quer. Certo. 
Mas, então porque é que não se riem quando Godot não aparece? 

Há uns tempos cruzei-me com uma pessoa que me perguntou qual era 
a temática da minha investigação doutoral. Puxei do discurso que tenho 

preparado sempre que alguém coloca este tipo de questão. Ora, gostava 
que tivessem visto a forma como os seus olhos se arregalaram quando ou-
viu a palavra sexualidade. Confesso que não fui capaz de reagir quando se 
decidiu a largar as seguintes pérolas: “Bem, Cátia, deixe-me que lhe diga 
que nunca a imaginei a investigar esse tipo de coisas...”. E sorriu. Será que 
se lhe tivesse dito que a minha investigação era acerca da dramaturgia de 
Gil Vicente teria reagido da mesma forma? 

Nunca sei quando as palavras vão ser encaradas como engraçadas ou 
proibidas porque, para mim, são só palavras. Não me consigo rir só porque 
se diz a palavra peido ou cu ou pénis ou vagina em palco. Talvez se queira 
mostrar descontração porque, por vezes, parece que o silêncio é sinónimo 
de constrangimento. Só que não. Quanto a mim, saibam que vou continuar 
a escrever e investigar dentro daquilo que quero, sem receio dos olhares 
esbugalhados ou dos risinhos ou da censura.

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. Profes-
sora, investigadora, yogui.
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INSTAGRAM 

A ILUSÃO DOS PEQUENOS MUNDOS
WANDSON LISBOA ESTÁ NA RUA

POR Nuno Sampaio  FOTOGRAFIA @wandson

A
s tuas fotos são ilustrações, simbolismos, pequenas his-
tórias e lugares-comuns. Como é o teu processo criativo?
Falando agora como um rapaz crescido, vejo que quando eu 
era pequeno tinha uma casa cheia de gente com muito talento. 
A minha mãe sabia fazer as melhores decorações para a casa 

e era uma boa pintora. As toalhas da mesa de jantar eram cheias de flores 
e sempre obras dela. O meu pai sempre foi muito inventivo e fazia as me-
lhores festas de aniversário (coisa que ando a querer herdar). O meu tio é 
e sempre foi do Teatro. Cresci com isso tudo. Pincéis, marionetas, diversão, 
cores e muito amor. Morávamos todos juntos. Acredito que isto ajudou no 
meu processo criativo que é bastante visual. Junto todas estas referências 
que tive em criança, os lugares-comuns e todo o acumulado visual de todos 
estes anos para criar uma coisa dentro do meu mundo.

A criatividade é um papel em branco?
No meu caso é. Depois de ir buscar todas as referências dentro da minha 
cabeça, vou compondo a mensagem que quero passar. Tento nunca ir pela 
primeira ideia que surge. A segunda, a terceira ou a quarta pode ser melhor. 
Penso sempre: ok, tive esta ideia, agora preciso melhorá-la. E tudo começa 
num caderno com folhas brancas e sem pautas onde desenho tudo antes 
de fotografar.

O humor é uma constante no teu trabalho. A utilização do humor, por 
vezes de uma forma crítica, é onde o teu mundo começa a espelhar-te?
Sempre usei o humor como forma crítica. Eu posso estar a sofrer seja lá 
com o que for, mas vou sempre usar o humor para demonstrar esse senti-
mento. Esta é, constantemente, a minha essência.

Qual a cidade que gostarias de expor o teu trabalho com impressões 
gigantes no meio da rua?
Nunca pensei nisso! Aos poucos estou a sair do Instagram digital e a levar 
as minhas ideias impressas em papel para vender. Fiz uns postais e uns 
cadernos. Tem resultado bem. Mas daí pensar em impressões gigantes seria 
uma novidade para mim. Mas gostava que fosse na terra onde tudo come-
çou: São Luís do Maranhão, Brasil. 
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Budapeste, 
a cidade que abraça o Danúbio

POR Reyes Riveiro
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BÚSSOLA

A Hungria é um dos países europeus que cresceu mais em termos 
turísticos nos últimos anos, principalmente através da sua capi-
tal, Budapeste. O nome de Budapeste deriva das duas margens 
do Rio Danúbio, a linha divisória da cidade: no oeste Buda, e 
no leste Peste. Depois da fusão em 1873, Buda e Peste estão 

conectadas através de várias pontes como a Ponte das Correntes, a mais an-
tiga. É uma cidade muito acessível graças às ruas pedestres, mas quando as 
distâncias são maiores, a outra opção é usar o metro ou o elétrico. 

Indubitavelmente, a majestosa Praça dos Heróis é o lugar mais simbólico 
da capital porque as suas estátuas representam a fundação e as conquistas da 
nação húngara. Perto daqui está o Parque da Cidade, um dos espaços verdes 
mais extensos junto com a Ilha Margarida, situada no meio do Danúbio.

Do ponto Quilómetro 0 pode chegar a pé ou por funicular até ao Bairro 
do Castelo, no qual está o Bastão dos Pescadores, a Igreja de Matias e o 
Castelo de Buda. Estes monumentos erguem-se no topo da Colina Gellért 
e vigiam desde Buda o fascinante Parlamento de Budapeste. A Basílica de 
São Estêvão é, juntamente com o Parlamento, o prédio mais alto da cidade 
e pode visitar-se a cúpula para aproveitar o panorama incrível.

A nível cultural, festivais de vários tipos são realizados durante todo o 
ano na cidade do Danúbio: cinema, ópera, artes gráficas... Em termos de 
museus, existem muitas opções: o Museu Nacional de Belas Artes, a Galeria 
Nacional, o Museu do Holocausto, o Centro de Fotografia Contemporânea 
Robert Capa, o Museu de História ou o Museu das Esculturas. Outro dos 
atrativos budapestinos são os banhos termais, admirados para os seus fins 
terapêuticos. Széchenyi, Gellért e Rudas são as termas mais concorridas.

O Bairro Judeu, com a maior sinagoga da Europa, é outro dos locais de re-
ferência. Atualmente, este bairro é conhecido sobretudo pelos chamados ruin 
bars, bares e pubs em edifícios abandonados que conseguiram revivificar esta 
e outras áreas da capital. Não se pode esquecer a deliciosa gastronomia hún-
gara, na qual o guisado de carne goulash é um dos pratos estrela. Uma visita 
ao Mercado Central é uma boa maneira de conhecer produtos tradicionais 
como o lángos, um tipo de pão, os picles ou savanyúság, e a pimenta páprika.

Budapeste é história, cultura e ambiente mágico, a combinação perfeita 
para desfrutar de uma experiência cativante. 
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ESPAIRECER

N
um dos mais belos recantos no limite do norte do país, 
com história desde o século XIX, situa-se o Parque Termal 
do Peso ou Estância Termal de Melgaço, na freguesia de 
Paderne. Este espaço termal oferece a possibilidade de unir 
a descontração que a natureza dispõe com a utilização de 

um recurso reconhecido pelas suas características terapêuticas asso-
ciadas ao tratamento das vias respiratórias, problemas no estômago, 
vesícula, intestinos, musculares e articulações, bem como de doenças 
crónicas como a Diabetes. Para além disso, possui e pretende oferecer 
mais tratamentos clássicos focados numa vertente de bem-estar, estéti-
ca, beleza e relaxamento.

Com uma nova gerência desde julho, as Termas de Melgaço, agora 
abertas todo o ano, têm o objetivo de se elevar a uma referência nacio-
nal e internacional, atraindo quem procura um lugar para descansar, 
vivenciar bons momentos e, tal como refere o seu slogan, ter uma “Vida 
em pleno”. O Grupo Pinto da Costa & Carriço Lda pretende requalificar 
todos os aparelhos de tratamento a fim de apresentar mais e melhores 
serviços, desde Massagens, Tratamentos ao Rosto para hidratar e re-
laxar, Técnicas Corporais, Técnicas Termais, Sessões de Relaxamento 
como Yoga para bebés e crianças. A presença de duas nascentes, a mo-
numental Buvete, o Balneário, e a Oficina de Engarrafamento, fazem 
parte harmoniosa do Parque Termal onde a água das nascentes mine-
rais e dos três ribeiros que o cruzam são uma presença constante.

A curto-médio prazo, a estância ambiciona ter serviços em áreas 
como a Clínica Geral e outras especialidades médicas, como Cardiolo-
gia, Pneumologia, Ginecologia, Urologia, Ortopedia.  Enfermagem, Me-
dicina Dentária, Ortodontia, Nutrição, Medicina Natural e Acupuntura 
são outros serviços que pretendem oferecer. A gerência quer também 
associar ao termalismo a função de Clínica Médica e de Laboratório 
de Análises Clínicas e Imagiologia. Contarão, ainda, com Rastreios ao 
Colesterol, Glicose, Tensão Arterial, Triglicerídeos e Cancro do Cólon e 
da Próstata. Mesoterapia, Pilates Clínico, Fisioterapia, Reiki e Zumba 
serão algumas das atividades de lazer e terapêuticas disponíveis no fu-
turo. Para além da oferta de serviços, as Termas de Melgaço têm a sua 
Fonte, um local com bastante procura que é possível visitar durante 
todo o ano. 

TERMAS DE MELGAÇO
Vida em pleno
POR Rita Almeida
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MINHOTOS PELO MUNDO

HÁ QUEM PROCURE ALTERNATIVAS QUANDO O DECURSO DA VIDA PROFISSIONAL DEIXA DE 
SATISFAZER, MESMO QUE LONGE DE CASA. MOVIDO POR UM FORTE ESPÍRITO DE RESILIÊNCIA, 
UM CASAL MINHOTO ENCONTROU A MILHARES DE QUILÓMETROS AQUILO QUE LHES FALTAVA.
POR Filipa Santos Sousa  

A ndreia Costa, de 36 anos, e José Torre, de 29 anos, deixaram Por-
tugal motivados por alguma insatisfação profissional. Deixando os 
códigos postais portugueses, o casal partiu para o estrangeiro com 
apenas um intento no horizonte, ou seja, impulsionar a sua carreira. 

Primeiro no Reino Unido e atualmente na Holanda, os designers privaram de per-
to com dois países e culturas, que apesar de intrinsecamente europeias, são dis-
tintas na sua essência. “Amesterdão é uma cidade peculiar. Não é enorme como 
Londres, mas tem o seu charme. Quando cá chegamos sentimos que entrámos 
num mundo à parte. As pessoas e os costumes também são bastante diferentes. 
Aqui a adaptação não foi tão fácil como em Londres”, conta Andreia.

Em “Terras de Sua Majestade”, os minhotos encontraram conforto em pa-
rentes e amigos portugueses. Deixaram-se encantar pela imponência de Lon-
dres e dos seus edifícios, mas, sobretudo pela sua aparente intimidade. “Senti-
mos quase como se estivéssemos num filme, no entanto, havia um sentimento 
de familiaridade. Talvez por vermos esta cidade em tantos filmes e séries. Para 
mim, a sensação foi que finalmente tinha encontrado o sítio onde pertencia”, 
explica José.

O Big Ben, a Tower Bridge e o funcionamento dos transportes públicos britâ-
nicos encantaram o casal. Porém, Londres serviu somente como prelúdio para 
mais uma experiência internacional. Andreia e José agarraram a oportunidade 
e mudaram-se para Amesterdão, onde se encontra grande parte da equipa de 
design da TomTom (empresa de referência no setor de sistemas de navega-
ção para automóveis). Na capital holandesa foram brindados por uma pintura 
adornada em tons distintos mas, simultaneamente, cativantes. “A cidade tem 

Vontade de vencer refletida em dois destinos

uma imagem muito própria com as casas típicas e os canais. As bicicletas fazem 
parte da paisagem, é difícil não ver uma bicicleta”, comenta Andreia Costa. 

De facto, as bicicletas representaram um passo importante na integração. 
Por isso, antes de se preocupar com a tradução dos rótulos dos alimentos, que 
surgem com frequência na língua mãe, o casal adquiriu bicicletas e enfrentou 
a destreza dos locais. 

No que concerne a visitar as duas capitais europeias, os minhotos aconse-
lham-no vivamente, embora recomendem uma viagem durante a primavera 
ou verão, de modo a evitar a chuva. Visivelmente satisfeitos pela mudança de 
ares e, apesar de admitirem um eventual regresso a troco de uma excelente 
oportunidade de trabalho, confessam: “Sair de Portugal foi a melhor decisão 
que alguma vez tomamos!” 
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MINHO CICLÁVEL

O design adiado
POR Helena Gomes

A s cidades de hoje, se alguma vez quiserem ser cidades do futu-
ro, têm de se desenhar de uma forma inteligente e ponderada. 
Braga, nos anos 80 e 90 fez exatamente o contrário e, até à data, 
ainda não se conseguiu reverter esse desígnio de cimento e tráfe-

go. Há erros gravíssimos de design na nossa cidade que a levam ao terceiro 
lugar no que toca a cidades poluídas em Portugal - uma rodovia que se 
comporta como uma autoestrada, uma circular que deveria ser externa e 
que divide a cidade em dois, túneis que trazem o trânsito pesado ao centro 
da cidade -, estruturas que não podem ser demolidas de um dia para o ou-
tro, mas isso não pode servir de desculpa para a inércia e é isso que temos 
visto no que toca a Braga - um rol de boas intenções e bonitas promessas e 
muito pouco chegou às ruas da cidade.

Uma das primeiras regras do bom design é a identificação do problema 
e não me parece que o atual executivo olhe para o trânsito de Braga como 
um problema a resolver. Nos últimos anos fizeram-se estudos em cima de 
estudos, planos e reuniões, experiências pontuais nas semanas da mobili-
dade, mas, em quatro anos, vimos muito pouca ação. Se a primeira regra 
do design é a identificação do problema, a segunda, e mais importante, é 
a resolução do mesmo e a esse nível, as questões de tráfego em Braga em 
2013 são exatamente as mesmas em 2017. Ainda temos, como em 2013, 

uma rede ciclável inexistente, os mesmos raros pontos de estacionamento 
de bicicletas, engarrafamentos às portas de todas as escolas, alta velocida-
de automobilística no centro da cidade, estacionamento caótico e uma rede 
de transportes públicos ineficiente. Tudo na mesma e longe daquilo que 
seria uma Braga do futuro.

Gosto de pensar que com tantos estudos e tempo para ponderar o pro-
blema, Braga terá um rede ciclável realmente bem desenhada, com inter-
secções que evitem a sinistralidade, que ligue os pontos estratégicos de 
forma a ser funcional, e não apenas a pista da moda, como tem ocorrido em 
tantas ciclovias das cidades portuguesas. Gosto de pensar que a rede ciclá-
vel desenhada pelo atual executivo terá como função alterar o paradigma 
de mobilidade da cidade, mas está na hora de pôr os planos em prática e 
não esperar mais uma legislatura para chegarmos ao futuro. É que o futuro, 
meus senhores, não é daqui a 20 anos. O futuro é hoje. 

©D.R.

Sobre o autor
Membro da Associação Braga Ciclável.
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Lungta, uma homenagem à tradição 
pelas mãos da Alma de Luce
Alma de Luce é uma marca de mobiliário que preserva a artesania por-
tuguesa e o uso de materiais nobres tornando cada peça única e in-
temporal. O rigor e o detalhe estão presentes na coleção Tradition em 
que cada peça enaltece memórias de uma herança cultural. A marca 
presta homenagem à cultura tibetana através do móvel Lungta, ideal 
para um projeto de interiores mais luxuoso.
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A coleção de excessos 
de Luís Onofre 

Para os próximos meses, o conceituado Luís 
Onofre propõe uma coleção forte e delicada 
onde todos os excessos se unem na estação 
de inverno. Acessórios como tachas e cor-
rentes e os toques metálicos são a inspiração 
da nova coleção Solid Rock que apresenta 
propostas intemporais. Sapatos com saltos al-
tos trabalhados são os grandes protagonistas 
da coleção e assumem modelos mais bicudos 
ou arredondados. O destaque vai ainda para 
os materiais como pele de camurça, o croco e 
ainda a pele genuína com acabamento flock, 
semelhante a veludo. 

ATELIER
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Carlos Gil e o rigor geométrico 
para os dias mais frios

O rigor geométrico e a estética orgânica ditam a tendên-
cia do vestuário feminino. Um verdadeiro jogo de formas e 
cores faz vibrar a coleção de outono/inverno que o estilis-
ta português apresentou recentemente nas passerelles 
de Milão e Lisboa. Nas cores há um contraste entre tons 
quentes como o laranja e o vermelho e os tons frios, onde 
vemos o azul e ainda as tonalidades mais neutras. Espe-
ra-se muita seda e veludo em peças soltas e cheias de 
movimento. 

Fendi Facets, uma coleção que é 
uma obra de arte

Com um design moderno, cada modelo da coleção Fendi Facets 
é criado como uma obra de arte que apresenta armações sofisti-
cadas e arrojadas ao mesmo tempo. Formatos acetados de bor-
boleta ou quadrados incorporam nas hastes o icónico elemento 
triangular em combinações sofisticadas de cores, proporcionan-
do um toque moderno e delicado. 

ATELIER
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ATELIER

Os 70 anos da Ferrari com 
assinatura da Hublot

A marca de relógios Hublot criou um modelo único para 
celebrar os 70 anos da emblemática e desportiva Ferrari: o 
Techframe Ferrari 70 Years Tourbillon Chronograph. A marca 
de relojoaria suíça desenvolveu um relógio que foi pensado e 
projetado pela marca de automobilismo com quem mantém 
uma parceria há cinco anos. A construção deste modelo se-
guiu os mesmos processos criativos usados para os chassis 
dos carros desportivos inserindo um “motor” de alto desem-
penho. O mostrador possui ambos os logótipos da Hublot e 
da Ferrari e o seu design aberto deixa o movimento visível. 
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COZINHAR

INGREDIENTES

6 ovos
250gr de açúcar
125gr de farinha
1 colher (chá) de fermento em pó
250 gr de noz (reservar alguma para 
decoração e triturar as restantes)
2 pacotes de natas
Chocolate de culinária (q.b.)

PREPARAÇÃO

· Bater as gemas com o açúcar até ficar um creme fofo. 
· Adicionar a farinha e o fermento, bater lentamente.
· À parte, bater as claras em castelo e envolver 
delicadamente na massa. 
· Levar ao forno em forma retangular por 20 minutos.
· Desenformar e deixar arrefecer.
· Bater as natas com o açúcar até obter um chantilly firme. 
· Cortar o bolo em duas partes iguais em comprimento e 
barrar ao meio com o chantilly, depois colocar a segunda 
parte do bolo e voltar a cobrir com chantilly. 
· Decorar a gosto com as raspas de chocolate (derreter 
chocolate em banho maria, espalhar numa base fria até 
arrefecer e com uma espátula raspar) e nozes.

TORTA DE NOZ 
         Intimidades

Este mês resolvemos presentear os leitores 
da Rua com um clássico. Não, não estamos a 
falar de um Sporting CP x FC Porto, ou mesmo 
de um SC Braga x Vitória de Guimarães… Pode-
ria ser, mas não vamos enveredar pela área do 
futebol porque tínhamos muita farinha para 
massa. Pois, farinha e massa é mais o nosso 
campo. Feito o aquecimento, rematamos uma 
Torta de Noz Intimidades. Porque é uma tarte 
que ADORAMOS e porque, pensamos nós, faz 
parte da infância de muita gente. Quantos al-
moços de domingo acabaram com uma Torta 
de Noz? E quantos jantares familiares a so-
bremesa foi esta doce torta? Além de funcio-
nar lindamente como sobremesa, é um ótimo 
lanche acompanhado de um chazinho…

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

A Santos e Seixo, detentora das marcas Santos da Casa 
e Rotas de Portugal, é uma empresa que produz e 
distribui vinhos e que pretende selecionar as melhores 
uvas e reavivar a cultura e o espírito singular na 
criação dos vinhos portugueses. O objetivo dos seus 

fundadores, Alzira dos Santos e Pedro Seixo, é que a marca traga 
uma visão diferente para o setor e novos consumidores ao mundo 
dos vinhos nacionais. Os vinhos Santos da Casa já viram a sua 
qualidade reconhecida com pontuações excelentes, atribuídas por 
revistas e personalidades importantes da área. 

Os vinhos da Santos da Casa, organizados em três segmentos, 
remetem para as regiões vitivinícolas de maior relevo nacional, 
sendo produzidos com uvas do Douro e do Alentejo. Os vinhos 
da gama Colheita caracterizam-se pelo espírito de inovação e 
pelas suas castas, respeitando toda a riqueza do seu terroir. A 
gama Reserva exprime a personalidade e valor de cada região, 
tendo vinhos completos e com potencial de envelhecimento. Os 
Grande Reserva são vinhos produzidos de lotes provenientes das 
mais singulares vinhas velhas, com uma qualidade excecional 
e de grande personalidade. Às melhores uvas alia-se o know-
how moderno, a tecnologia e o design da marca, que aposta em 
rótulos irreverentes, que chamem automaticamente à atenção. 
Os rótulos incluem uma escala de intensidade e sabor, algo que 
ajudará os consumidores na escolha do vinho. 

A Santos da Casa lançou, no final de setembro, o vinho Reserva 
Alvarinho Branco 2016, o primeiro vinho da Região Demarcada 
dos Vinhos Verdes, 100% Alvarinho da Sub-região Monção e Mel-
gaço.  É um vinho bem estruturado e com acidez profunda, que 
apresenta também uma cor cítrica e um aroma intenso e com-
plexo, sobressaindo notas de maracujá. A Região Demarcada dos 
Vinhos Verdes é a maior em território nacional e uma das maiores 
da Europa, tendo condições ideais para a produção de excelentes 
vinhos brancos, espumantes e aguardentes. Pedro Seixo afirma: 
“Apostámos na casta Alvarinho e nas condições únicas que a Re-
gião Demarcada do Vinho Verde confere às suas colheitas e tam-
bém porque existe uma procura cada vez maior de Vinho Verde, a 
nível nacional e internacional”. 

Santos da Casa
100% ALVARINHO

POR Joana Soares
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AO VOLANTE

RANGE ROVER
VELAR

A FORÇA DA ELEGÂNCIA
POR Nuno Sampaio

O novo modelo da marca de luxo da Land Rover é uma 
obra-prima que consegue, ao mesmo tempo, unir força 
e subtileza, dinamismo e estilo - é um monstro clássi-
co que nos desperta sensações únicas. O Range Rover 

Velar oferece seis motores, todos eles interligados a um caixa de 
oito velocidades. Começa com o modelo base equipado com o 
bloco 2.0 litros Ingenium turbodiesel com versões de 180 CV e 
240 CV. O motor de entrada a gasolina é o 2.0 litros Ingenium 
com 250 CV. O topo de gama está ocupado por blocos V6 a ga-
solina e a gasóleo. O Velar com o V6 a gasolina chega dos 0-100 
Km/h em 5,3 segundos. O mais económico é o 2.0 TD4 180 CV 
com emissões de 142 gr/km. 

O novo SUV da marca britânica, que partilha a sua plataforma 
com o Jaguar F-Pace, é o primeiro modelo da Land Rover com 
dois ecrãs táteis panorâmicos de dez polegadas, num sistema 
designado por Touch Pro Duo. Em torno dos ecrãs, os botões 
foram reduzidos ao mínimo, com os comandos da climatização 
localizados no ecrã que está na consola central. O ecrã superior, 
sensível ao toque, contém a informação menos requisitada, po-
rém o sistema é totalmente configurável com o ecrã inferior. O 
carro tem função hotspot WiFi capaz de lidar com oito aparelhos 
ao mesmo tempo. 

O preço pode proporcionar diferentes sensações também e 
varia entre os 68 mil euros, versão 2.0 a gasolina 250 CV Auto 
Standard e os 136 mil euros do topo de gama, versão 3.0 300 CV, 
diesel Auto First Edition. 
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AGENDA CULTURAL
NOVEMBRO '17

BINNAR 2017
VÁRIOS

Entre música, performance, fotografia, 
teatro, vídeo, escultura, imagem ou 
instalação são vários os artistas e grupos 
de artistas que passam pela cidade, quer 
seja em exposição, com actuações ao vivo, 
em residência e/ou a coordenar projectos e 
workshops. O festival tem agregado várias 
parcerias e diferentes espaços do concelho 
para apresentar um programa que junta 
artistas consagrados e emergentes. 

LIVRE
V.N. Famalicão

FILHO DA TRETA
COMÉDIA

Zezé (José Pedro Gomes) prossegue a sua 
luta contra o bom-senso, a solidariedade, 
o trabalho e outros conceitos primeiro-
mundistas, desta vez na companhia de 
Júnior (António Machado) que anda de 
bicicleta desmontável. Zezé, ao nível da 
deslocação, continua a polir a ponta do 
sapatinho de verniz com cuspe. Mas é um 
cuspe mais sábio.

15€
Espaço Vita, Braga
21h30

RUMBLE IN THE JUNGLE
MÚSICA

O gnration apresenta em concerto-round 
em Braga, Linda Martini e The Legendary 
Tigerman, uma homenagem ao combate 
imortalizado como Rumble in the Jungle e que 
glorifica Muhammad Ali como o verdadeiro 
campeão. Não se jogará boxe, mas sim rock. 
Rock suado, com a vertigem e o peso a que 
estas duas bandas nos habituaram.

15€
gnration
22h00

OS GUARDAS DO TAJ
TEATRO

Com Reynaldo Gianecchini e Ricardo 
Tozzi, a história conduz-nos de uma 
forma brilhante a explorar a trama e a 
questionar conceitos como a amizade, a 
beleza e o dever. Extremamente cómica e 
surpreendentemente trágica, a jornada destes 
dois amigos leva-nos a questionar se vale a 
pena pagar um preço para atingir a perfeição.

18€
Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão
21h30

FESTIVAL PARA GENTE SENTADA
MÚSICA

Terceira edição em Braga do Festival Para 
Gente Sentada, a ter lugar no Theatro Circo, 
gnration e centro da cidade. Um espetáculo 
que une as canções que se fazem ouvir 
aos momentos que estão na génese de 
cada uma delas. O percurso de uma década 
marcada por atuações intimistas.

20-30€
Thetro Circo
21h30

GUIMARÃES JAZZ 2017
MÚSICA

De 8 a 18 de novembro, Guimarães recebe 
mais uma edição do seu festival de jazz. 
Este ano, o mundo celebra os 100 anos 
decorridos desde a gravação do primeiro 
registo discográfico de jazz, um momento 
simbólico que mudaria para sempre a 
história desta música. 
É precisamente esta efeméride que orienta 
o conceito programático da 26ª edição do 
Guimarães Jazz.

Vários preços
CCVF

10-2410

17-18

8-18

23-26 30



9190 NOVEMBRO NOVEMBRO

RIR
por João Lobo Monteiro

N
o momento em que vos escrevo, José Sócrates acabou de 
ser acusado de 31 crimes que vários amigos cometeram por 
ele, mas que, de forma surpreendente e injusta, o Ministério 
Público pensa que foi um impoluto antigo primeiro-ministro 
quem cometeu.

O que é que isto tem a ver com os temas que esta compe-
tentíssima revista vos traz neste mês de novembro? Não tem muito a ver, na 
verdade, mas eu não sabia bem o que escrever – um problema recorrente -, 
portanto arranjei uma maneira rebuscada (e rabiscada, porque, tipo, é sobre 
desenhos) de ligar José Sócrates à arquitetura. 

Desde logo, Sócrates é Deus, como ele próprio pensa, de forma pouco 
narcisista. Mas é Deus porque consegue estar em todo o lado, embora ago-
ra fique mais por casa, a viver a sua vida de youtuber. Entre muitas outras 
atividades em que não houve enriquecimento ilícito de nenhum dos envol-
vidos, José Sócrates fez parte da comissão de candidatura de Portugal à 
organização do Euro 2004.

Como se sabe, o campeonato europeu deixou dois grandes legados. Pri-
meiro, o facto de termos perdido a final contra a Grécia, um mistério tão 
grande quanto saber onde está a Maddie a esta hora. Mas já não dói tanto, 

agora dói mais aos franceses. A outra herança do Europeu foram os ele-
fantes brancos em forma de estádios que se construíram por este Portugal 
abaixo. Aqui está, ao fim do quarto parágrafo: arquitetura.

Com o novo acordo ortográfico, a palavra arquitectura perdeu o ‘c’, dan-
do azo a alguma javardice quando alguém se refere aos profissionais e às 
profissionais deste ramo. Algo que, certamente, agrada a Tomás Taveira, 
arquiteto responsável por três dos estádios do Euro 2004 – Alvalade, Aveiro 
e Leiria – e conhecido por vídeos caseiros em que apela à força de vonta-
de de algumas jovens, incentivando-as para que aguentem e não chorem, 
além de as aconselhar a estudar, tudo isto enquanto desenvolve atividades 
lúdicas com elas. Bom, adiante.

Sou apreciador de coisas bonitas, mas aprecio ainda mais as coisas práti-
cas. Bom exemplo disso é o estádio municipal de Braga, uma segunda casa 
para mim, onde já fui muito feliz, que é muito lindo e ganhou vários pré-
mios, mas que é muito pouco confortável, mais ainda no inverno, em que 
se rapa um frio bastante razoável. Por outro lado, é muito bom para quem 
quer fazer cardio, subindo e descendo escadas. Em suma, é preciso ser tolo 
para lá estar constante e voluntariamente. Prazer, eu.

Se gosto de pragmatismo nas construções arquitetónicas, também gosto 
dele nos produtos. Por outro lado, não gosto que me mintam. Algo que sem-
pre me revoltou e ainda revolta são os pacotes de leite de (suposta) abertura 
fácil, embora não haja um ser humano que tenha aberto um desses pacotes 
sem uma faca, uma tesoura ou sem esguichar um bocado de leite.

A moral de toda esta história é que eu nunca tive jeito para desenhar e, 
na realidade, tenho inveja das pessoas que o sabem fazer, sejam arquitetos, 
designers ou crianças com maturidade suficiente para não pôr meio sol no 
canto superior da folha. 

Rabiscos dum bem-disposto
“DESDE LOGO, SÓCRATES É DEUS, COMO 
ELE PRÓPRIO PENSA, DE FORMA POUCO 
NARCISISTA. MAS É DEUS PORQUE CONSEGUE 
ESTAR EM TODO O LADO, EMBORA AGORA 
FIQUE MAIS POR CASA, A VIVER A SUA VIDA DE 
YOUTUBER.”

©Julio Rodriguez
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