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EDITORIAL

O Grito do Ipiranga de uma 
indústria que recusou morrer

 ABRIL É MÊS DE REVOLUÇÃO E, COMO TAL, RESOLVEMOS TRAZER-LHE A 
HISTÓRIA DE UMA INDÚSTRIA QUE PORTUGAL VIU TRANSFORMAR-SE AO 
LONGO DOS TEMPOS: A INDÚSTRIA DO CALÇADO. NOS PÉS DO MUNDO, AS 

MARCAS PORTUGUESAS REINVENTARAM-SE E REVOLUCIONARAM UMA 
TRADIÇÃO A QUE MUITOS ROGAVAM MÁ FORTUNA.

A o longo das nossas vidas, muitos serão os momen-
tos em que nos olharão nos olhos e, com um sor-
riso reprovador, nos dirão: “não, essa ideia não 
resultará!”. Nesse instante, retribuamos o olhar 

nos olhos e devolvamos um sorriso confiante que faça aque-
la voz crítica estremecer em dúvida, pensando que, se ca-
lhar, o seu prognóstico falhou. É com histórias de resiliência 
que o futuro se cria e é com a força da dúvida que os sonhos 
se prolongam em objetivos e concretizações. “E se eu...?” 
Esta é a pergunta que tudo muda. Atreva-se a questionar!
No mês de abril, a RUA traz a história de uma indústria que, 
há mais de 30 anos, foi condenada a uma morte por inca-
pacidade de modernização. O setor do calçado em Portugal 
era, na década de 80, marcada pelo trabalho manual e pela 
gestão pouco qualificada, sendo traçado um fim próximo a 
partir do momento em que o mercado comum europeu en-
golisse as nossas “poucas” capacidades. No entanto, as filei-
ras do calçado em Portugal surpreenderam as vozes críticas, 
gritando hoje aos quatro ventos que esta é a indústria mais 
sexy da Europa. As fábricas modernizaram-se com tecnolo-
gias de ponta, a mão-de-obra foi-se qualificando e a ima-
gem do produto foi aliciando mais mercados que se rendem 
a nossos pés. Aquela indústria fracassada, como a fizeram 

Andreia Filipa Ferreira
Diretora

crer, elevou-se a números surpreendentes, graças ao design 
arrojado, à técnica artesanal e à mestria de muitos que, nas 
estratégias de mercado ou na orientação do talento jovem, 
fizeram do calçado português um bem de luxo. Do conforto 
à elegância, as criações portuguesas são sucesso além-fron-
teiras, crescendo de ano para ano e estabilizando a ideia de 
que a persistência é a alma do negócio. 

Nesta edição, conheça as histórias por detrás dos grandes 
impérios do calçado da nossa região e surpreenda-se com os 
projetos inovadores que os dias de hoje trazem. Numa au-
têntica revolução de um setor, a RUA traz-lhe apenas alguns 
dos grandes nomes que contribuem para a boa saúde de um 
mercado que conquista a Europa, passo a passo, com orgu-
lho e firmeza. 
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A mais ambiciosa edição do Westway LAB 
chega em abril a Guimarães

De 11 a 14 de abril, o Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, é a base de operações da maior e mais 
ambiciosa edição do Westway LAB, que se irá alastrar para diversos locais da cidade berço, como 
espaços culturais históricos, bares ou restaurantes. Com um país convidado (Áustria), novos pal-
cos, mais áreas temáticas nas conferências PRO (Westway PRO, WHY Portugal, INES), um projeto 
de criação, city showcases, residências artísticas, talks e muitos concertos, esta quinta edição do 
Westway LAB tem como intuito promover um encontro entre público, artistas e figuras de relevo 
da indústria musical nacional e internacional. Bowrain [na imagem], Moonshiners, Isausa, Mathil-
da, Stereossauro, Dear Telephone, Leyya, Toulouse, Lobos de Barro (Valter Lobo com André Bar-
ros) e Manel Cruz são apenas alguns dos nomes que vão passar pelo festival.

Gabriela Correia é a piloto mais jovem do 
Campeonato Nacional de Montanha

Depois de competir em karting, a piloto bracarense Gabriela Correia ingressa na 
época de 2018 do Campeonato de Portugal de Montanha, tornando-se numa das 
pilotos mais jovens de sempre na competição. Ao volante de um SEAT Léon TCR, 
Gabriela Correia estreia-se na Rampa Internacional da Falperra, a ser disputada 
entre 11 e 13 de maio, fim de semana em que, curiosamente, a piloto da JC Group 
Racing Team completa os 16 anos. 
Recorde-se que a Rampa Internacional da Falperra será a segunda prova do Cam-
peonato de Portugal de Montanha, que arranca na Rampa da Penha, a 7 e 8 de abril.

Victor Hugo Pontes traz Margem ao Theatro Circo

A partir do romance Capitães de Areia de Jorge Amado, que trazia a história de um gru-
po de crianças e adolescentes que viviam nas ruas de São Salvador da Baía, roubando 
para comer e dormindo num armazém, o encenador e coreógrafo Victor Hugo Pontes 
apresenta Margem, uma peça que questiona quem são os capitães de areia dos nos-
sos dias. “Quem são estas pessoas que são colocadas à margem, e quando é que essa 
marginalização começa? Na casa de partida da vida, temos todos as mesmas hipóte-
ses ou alguns partem para a luta já em défice?”, estas são algumas das questões lan-
çadas por Margem. Com texto de Joana Craveiro, este projeto do vimaranense Victor 
Hugo Pontes sobe ao palco do Theatro Circo a 19 de abril, pelas 21h30.

ACB apresenta Sugestões do Chef

De 3 de abril a 14 de maio, a Associação Comercial de Braga (ACB) apresenta a sexta 
edição da iniciativa Sugestões do Chef, uma ação gastronómica que conta com a 
participação de 41 restaurantes da região. O apelo é simples: degustar os melho-
res pratos aproveitando uma campanha promocional que adoça o paladar – duas 
refeições pelo preço de uma. O menu inclui um prato principal, uma sobremesa e 
Vinho Verde para duas pessoas (todos os pedidos extra serão custeados). A cereja 
no topo do bolo está no sorteio em vigor: um fim de semana de visita premium, 
para duas pessoas, à Quinta do Soalheiro, uma noite no Hotel Prado e a oportu-
nidade de se aventurar numa atividade radical no Melgaço Radical. Para ganhar, 
basta fotografar a sua experiência nesta iniciativa e partilhar nas redes sociais com 
o #sugestoesdochef2018 (regulamento em tastebraga.com).
Convém ainda mencionar que na listagem de restaurantes aderentes a esta inicia-
tiva encontram-se A Flor do Sal, Astória, Bem-me-quer, Bira dos Namorados, Caldo 
Entornado, Casa das Hortas, Cosy, Copo a Copo, El Olivo (Hotel Meliã), Hotel Rural 
Maria da Fonte, La Piola, Mão de Vaca, O Rochedo, Taberna do Migaitas, Vianna, en-
tre muitos outros.

RADAR
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Sapatos há muitos 
“AS PALMAS DOS PÉS SÃO DOS LOCAIS MAIS SENSÍVEIS 
DO CORPO, INDICADORES DE MUITAS DOENÇAS, E QUE 
DEVEMOS PRESERVAR COMO SE FOSSEM OS NOSSOS 
OLHOS, APESAR DE TEREM PERTO AQUELAS 
COISAS HORRÍVEIS DE BASSAS: AS UNHAS”

PALAVRAS
por Paulo Brandão

I
magino que, enquanto recolectores, no tempo em que ainda não 
erámos bem humanos, nem civilizados, e falávamos com os ani-
mais, já houvesse algo parecido com sapatos, botas ou sandálias...

Adoro andar descalço, e faço-o em todo o lado, em casa e no 
trabalho, mas na rua nunca. Por isso, reconheço valor a Saguenail, 
que se fazia passear descalço pelas ruas do Porto como quem cami-

nha sobre uma alcatifa, deixando chegar ao seu corpo a energia positi-
va da terra mãe. Lembro-me da minha colega da academia de quando 
lá estudava, a Joana Siza Vieira, filha do arquiteto, possuidora de uma 
personalidade muito inóspita, digamos, o abrigar da chuva em cami-
nhada pela rua D. Manuel II e perguntar a sua majestade Saguenail se 
não queria que lhe comprasse uns chinelos e se não tinha medo de se 
magoar. Realmente, as palmas dos pés são dos locais mais sensíveis do 
corpo, indicadores de muitas doenças, e que devemos preservar como 
se fossem os nossos olhos, apesar de terem perto aquelas coisas horrí-
veis de bassas: as unhas.

Voltando à questão dos recolectores, e dando um salto no tempo, 
digo-vos, no entanto, que nunca gostei de sapatos. De botas, sim, de 
sapatilhas, sim, do resto do calçado, não. Gosto de calçar o calçado 
como se fosse um par de meias. Bem justas ao pé para que não fujam, 
nem o pé fique a nadar lá dentro como um pato caído acidentalmente 
numa piscina.

Mas o calçado pode ter outros fins. Charlot comia uma bota no A 
Quimera do Ouro (1925), calculo que com um sabor mais intenso do 
que certos petiscos gourmet. Os Sapatos Vermelhos (1948) é um dos 
meus filmes de culto. Cheguei a adaptá-lo para palco com textos do 
brasileiro Paulo Castro e a bailarina Joana Nossa, o que me lembra 
agora a querida Neuza Rodrigues, que me ajudou imenso com a sua 
escola de dança, a quem presto homenagem, pois partiu há dias para 

algures onde deveríamos ir nus e estranhamente vamos vestidos e cal-
çados. E depois há o Gato das Botas, um sedutor com muita lábia, 
cavaleiro dos contos orais populares, a quem as botas nunca ficaram 
lá muito bem e representavam a sua origem de escravo para sempre 
socialmente agrilhoado.

Em tempos, perguntaram-me se era eu que assinava a linha de cal-
çado Paulo Brandão, um homónimo que desenha sapatos giros. Não 
sou. Nem nunca me cruzei com o estilista. Com pena minha, diga-se, 
pois talvez ele me pudesse dizer porque gostamos, nós humanos, tanto 
de sapatos e outros mais de andar descalços. 

Sobre o Autor
Diretor artístico do Theatro Circo.

Em tempos, perguntaram-me 
se era eu que assinava a linha de 
calçado Paulo Brandão. Não sou.
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PATRIMÓNIO
por José Gonçalves Lopes

Vilarinho das Furnas, 
a aldeia submersa

ual a razão para estar a escrever sobre uma aldeia 
no meio do Parque Nacional da Peneda-Gerês? A al-
deia ficou submersa no Rio Homem em 1971 devido 
à construção da Barragem de Vilarinho das Furnas 
que foi inaugurada a 14 de maio de 1972. 

Atualmente é difícil balizar historicamente a ori-
gem desta aldeia comunitária. As referências mais an-

tigas são datadas do século XIII, nas inquirições de Afonso II e Afon-
so III, todas relativas à freguesia onde ela se inseria. Chegou até nós 
o primeiro documento conhecido sobre Vilarinho das Furnas, bem 
mais tarde, do século XVI e os arquivos paroquiais a partir de 1623.

Toda a aldeia foi comprada por pouco mais de vinte mil contos, 
juntamente com os terrenos agrícolas e florestais. A despovoação foi 
feita a partir de setembro de 1969 até outubro de 1970 (de forma 
faseada) e a povoação dispersou pelos concelhos vizinhos.  No ano 
anterior ao início do despovoamento foi feita uma recolha extensa 
da aldeia situada perto da confluência do Ribeiro das Furnas com o 
Rio Homem, que tornou possível a criação do Museu Etnográfico de 
Vilarinho da Furna, em 1989.

A aldeia comunitária caracterizava-se pela organização comum 
e a cooperação entre os vizinhos nos trabalhos agrícolas e na pro-
dução dos bens alimentares. Uma vez por semana era habitual as-
sembleias-gerais em que se elegiam um grupo de seis homens, em 
que nomeavam à vez entre todos os homens casados eleitores, con-
soante a antiguidade do casamento para dirigirem a coletividade. 
Os homens estavam ligados aos trabalhos exteriores e as mulheres 
às lides domésticas. 

Hoje em dia são poucas as pessoas que ao visitar o Gerês não pas-
sam pela aldeia com a esperança de a ver imersa no sopé da Serra 
Amarela. Se tiverem a sorte de conseguir ver as antigas casas, facil-
mente imaginam uma aldeia cheia de movimento, com o barulho 
dos animais e das crianças a brincar na rua misturado pela azáfama 
dos trabalhos agrícolas numa sinfonia perfeita que foi apenas inter-
rompida pelo desejo de progresso. 

©D.R.
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NOS ÚLTIMOS ANOS, A INDÚSTRIA DO CALÇADO EM PORTUGAL 
TEM REVELADO UM CRESCIMENTO SURPREENDENTE, TORNANDO 

EVIDENTE A FORÇA DE UM SETOR REJUVENESCIDO. A RUA FOI 
VISITAR ALGUMAS EMPRESAS DE RENOME NA NOSSA REGIÃO, ENTRE 

FELGUEIRAS E GUIMARÃES.

POR Andreia Filipa Ferreira

CALÇADO PORTUGUÊS 

a revolução de 
uma arte nobre

Na fotografia: Nobrand
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Luís Onofre é o presidente da 
APICCAPS e afirma que a captação de 
novos talentos para o setor é a grande 
prioridade para a próxima década. 

EM DESTAQUE

É olhando para os pés de milhões de pessoas que começamos 
a contar uma história de resistência. Há mais de 30 anos, 
quando Portugal se juntava à Comunidade Económica Por-
tuguesa (CEE), o país era marcado pela ruralidade. As indús-
trias do calçado existentes eram apelidadas como antiqua-

das, arcaicas, demasiado artesanais para vingar num panorama mun-
dial. Situavam-se nessas zonas rurais, ou semi-rurais, e eram geridas 
principalmente por empresários com poucas habilitações, atestando, 
à partida, um fim próximo. O certificado de falência de uma indústria 
que era vista como uma arte nobre em Portugal era assinado e rubri-
cado pelas vozes que não acreditavam na capacidade de modernização 
deste setor. Mas a história foi outra. Ao longo dos tempos, as fileiras 
do calçado em Portugal reinventaram-se, ganharam ritmo, criatividade 
e prospeção. Falamos hoje de números surpreendentes, mercados em 
ascensão e técnicas de vanguarda que transformam as outrora indús-
trias em decadência em autênticos laboratórios de criação. O espírito 
rejuvenesceu, numa revolução que trouxe novos postos de trabalho, 
nova maquinaria e nova visão de um setor que hoje é denominado 
além-fronteiras como The Sexiest Industry in Europe [a indústria mais 
sexy da Europa, uma campanha de comunicação desenvolvida pela As-
sociação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos 
de Pele e Seus Sucedâneos (APICCAPS) para reposicionar o setor, dan-
do-lhe uma ideia de sofisticação].

Em 2017, Portugal exportou, de acordo com os dados avançados 
pelo Instituto Nacional de Estatística e corroborados pela APICCAPS, 
83 milhões de pares de sapatos, registando um valor de 1,9 mil milhões 
de euros (um crescimento de 2,8% face ao ano anterior). Falamos de 
um crescimento pelo oitavo ano consecutivo, já com algum abranda-
mento, mas mantendo o período feliz do setor do calçado no nosso 
país. Com destino a 150 países, sendo a Europa o principal mercado, 
com mais de 80% das exportações, o calçado made in Portugal mostra-
-se como sinónimo de qualidade e elegância, levando a aumentos sig-
nificativos em alguns destinos: Alemanha (mais 11%), Holanda (mais 
4,5%), Dinamarca (mais 12,9%), Rússia (mais 63%), Angola (mais 
6%) e China (mais 3%). Existiram, no entanto, alguns desempenhos 
negativos no último ano, nomeadamente em França (com um recuo de 

1,5%), Espanha (com uma quebra de 6,6%) e Reino Unido (com uma 
perda de 6,1%). Todavia, fora da União Europeia, e apesar da desvalo-
rização do dólar, as exportações portuguesas cresceram 7,1% (mesmo 
com algum recuo registado no Canadá e EUA). 

Com os números a comprovarem um balanço positivo desta indústria 
em termos de mercados, o calçado português tem sido, sem dúvida, uma 
aposta ganha. Aos poucos, o entusiasmo e a paixão do talento portu-
guês vai reinventando essa prognosticada indústria moribunda. Desde 
2010, o número de empresas na indústria do calçado cresceu 22,4%, 
para 1534, tendo sido criadas cerca de 290 novas empresas e tendo o 
emprego na área aumentado 24,6%. Em 2016, os dados lançados pelo 
Ministério do Trabalho revelavam 38.661 pessoas empregadas nesta in-
dústria, ou seja, mais 6529 empregos do que em 2010.  De acordo com 
o atual presidente da APICCAPS, Luís Onofre, este é um momento de 
captação “de uma nova geração de talentos”, devendo ser essa a “grande 
prioridade para a próxima década”, aliada ainda à aposta na indústria 
digital, na continuação da promoção das marcas portuguesas e no de-
senvolvimento de uma nova fronteira de mercado: os EUA. 

Dentro desta indústria marcada pela resiliência e pela adaptação às 
mudanças, Portugal apresenta duas áreas geográficas onde o coração da 
economia é a indústria do calçado: de um lado, o polo de Santa Maria 
da Feira, Oliveira de Azeméis e São João da Madeira; de outro, o polo 
de Felgueiras e Guimarães, terras que visitamos em busca de algumas 
das histórias por detrás das principais marcas de calçado portuguesas. 

KYAIA E O IMPÉRIO DA FLY LONDON

Sediada em Penselo, Guimarães, a Kyaia é o maior grupo português 
de calçado. Com um volume de negócio na ordem dos 65 milhões de 
euros, 50% dos quais resultantes do sucesso da marca Fly London, que 
se destaca como a marca portuguesa de calçado mais vendida em todo 
o mundo, a Kyaia emprega cerca de 600 pessoas e mantém a mesma 
ousadia do seu início, pelas mãos de Amílcar Monteiro e Fortunato 
Frederico, este último, à frente das hostes da APICCAPS durante 18 
anos (até à recente passagem de testemunho a Luís Onofre). Com uma 
estratégia bem delineada, a Kyaia é hoje conhecida em todo o mundo 
graças ao icónico símbolo que integra a sua principal marca, a mosca 
gigante do logótipo da Fly London. Desenvolvendo calçado para um 
público jovem, idealmente dos 15 aos 35 anos, a Fly London apresen-
ta-se como uma marca urbana, com design criativo e uma combinação 
de cores e materiais que tem garantido o êxito perante os clientes. 
Recentemente, Fortunato Frederico, o homem a que muitos atribuem 
a causa da transformação do setor do calçado, graças aos seus anos 
como presidente da APICCAPS e à sua visão astuciosa do mercado, 
anunciou o investimento de 1,5 milhões de euros na expansão da fá-
brica da Kyaia em Guimarães, através da construção de quatro novos 
pavilhões, que servirão para aumentar a capacidade produtiva da uni-
dade fabril – o objetivo será faturar 110 milhões de euros até 2020. 

EM DESTAQUE
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Na fotografia: ACO Shoes

Luís Onofre, 
Presidente da APICCAPS   
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EM DESTAQUE

ACO SHOES, O CONFORTO EM PRIMEIRO LUGAR

Fundada por Armindo Costa, reconhecido por ter ocupado o cargo de 
Presidente da Câmara Municipal de Famalicão, a ACO Shoes está loca-
lizada na freguesia de Mogege e assume-se como uma empresa focada 
no calçado de conforto. Com mais de 40 anos de história, a ACO Shoes 
marca presença em mais de 35 países, sendo a Europa o mercado mais 
promissor, sobretudo os países da Europa de Leste. Produzindo mais de 
cinco mil pares de sapatos por dia, num total de 1,5 milhões de pares 
por ano, gerando um volume de negócio de 35 milhões de euros, a 
ACO Shoes desenvolve a sua atividade recorrendo à mão-de-obra de 
cerca de 800 pessoas, dispersas pelas suas três unidades fabris: Fama-
licão, Ponte de Lima e Cabo Verde. Fernando Costa, filho de Armindo 
Costa e responsável pelo departamento comercial da marca, descreve 
a ACO Shoes como “conservadora, seja em termos de fornecedores, 
de clientes ou de produto”, apesar de destacar já algumas mudanças 
em termos de design do próprio produto, seguindo as tendências cada 
vez mais jovens e elegantes que o seu público-alvo – senhoras a partir 
dos 45 anos - procura. “Estamos muito mais atuais em termos de co-
res, de materiais e mesmo de sapatos, não porque estamos a divergir 
para uma preocupação de moda, mas porque as mulheres de hoje, 
com cerca de 50 anos, são completamente diferentes do tradicional há 
30 anos. Preocupam-se em manter-se elegantes e, para garantirmos 
o nosso sucesso, procuramos oferecer dois tipos de design exteriores 

EM DESTAQUE

do produto, um mais conservador e outro mais arrojado. Isso tem-nos 
criado uma vantagem muitíssimo importante em países diferentes”, 
descreve Fernando Costa, aproveitando ainda para esclarecer que, ape-
sar da aposta crescente nos mercados de leste da Europa, a ACO Shoes 
mantém-se atenta às movimentações de mercado no Japão, Austrália, 
África do Sul, Canadá ou Israel. “Amanhã, não sabemos se estes merca-
dos podem ser pontos importantes para nós, por isso, vamos tentando 
manter lá a nossa posição com um ou dois clientes importantes”. 

No entanto, a grande aposta da ACO Shoes será revelada em breve: 
o calçado preventivo, para ser utilizado pelos profissionais de saúde. 
“É uma área em que existe procura e nós, devido à nossa capacidade 
técnica, entendemos que somos uma das poucas empresas do mundo a 
conseguir preços competitivos, uma vez que produzimos tudo cá den-
tro: as solas, as cunhas, as palmilhas, as plataformas...”, afirma Fernan-
do Costa, assumindo que Portugal será o país protótipo no lançamento 
deste projeto, ainda em 2018.

Com uma fábrica com tecnologia de ponta associada ao espírito tra-
balhador de uma mão-de-obra que, na visão de Fernando Costa, terá 
de ser cada vez mais formada e, consequentemente, mais bem paga, 
de maneira a conquistar mais interessados para as fileiras do calçado, 
a ACO Shoes aponta como objetivos futuros a consolidação da própria 
marca, seja com o crescimento em Cabo Verde, seja na abrangência de 
novas áreas de mercado (neste caso, o calçado preventivo). 

Com mais de 40 anos de história, 
a ACO Shoes, de Famalicão, marca 
presença em mais de 35 países.

Fernando Costa, ACO Shoes
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NOBRAND E O SEU ADN JOVEM E ARROJADO

Em Felgueiras, a Nobrand destaca-se pelo seu espírito jovem, moderno 
e irreverente, adjetivos que o próprio Tiago Cunha, filho de Sérgio 
Cunha, proprietário da empresa, nos assegura que correspondem ao 
ADN dos sapatos ali produzidos. Com cerca de 100 trabalhadores que 
asseguram a produção de uma média de 800 pares de calçado por dia, 
a fábrica que leva o estilo Nobrand ao mundo, mais concretamente 
a 20 mercados, desde a China ao Canadá ou Alemanha, existe desde 
1988, aliando a técnica artesanal que tradicionalmente descreve o se-
tor e a alta tecnologia, que contribui cada vez mais para a confeção de 
sapatos confortáveis, absorventes e resistentes. “Aqui, temos a junção 
de inúmeras ferramentas que fazem com que, quem nos procura para 
criar sapatos, nomeadamente marcas internacionais, encontre um ser-
viço completo e satisfação. A nossa catapulta foi a Nobrand. A Nobrand 
é o motivo pelo qual temos cá uma panóplia de opções de calçado, 
com a máximo criatividade possível, porque as coleções e os modelos 
de sapatos alteram-se de continente para continente, de países frios 
para países mais quentes. Sem falar que, a nível de design, há países 
mais arrojados e outros mais clássicos ou desportivos”, descreve Tiago 
Cunha, aproveitando para mencionar a estratégia de mercado da mar-
ca Nobrand: “Ao longo dos anos, e o meu pai teve uma forte interven-
ção nisso, a Nobrand quis conquistar a Europa e só depois o mundo. 
Porque, logisticamente, é mais fácil: dentro da Europa não há taxas e 
a logística, seja de transportes, seja de comunicação é mais simples. 
Destaco os países da Europa Central como a nossa principal aposta”, 
revela o empresário. 

O maior inimigo das vendas é a 
própria meteorologia. Sem sol não 
se vendem sapatos de verão e sem 
chuva não se vendem sapatos de 
inverno.

EM DESTAQUE

Com um posicionamento de mercado bastante alargado, apostando 
numa faixa etária dos 18 aos 60 anos, a Nobrand destaca-se pelos seus 
modelos atuais e versáteis, reclamando cerca de 14 milhões de euros 
em termos de faturação anual. Todavia, Tiago Cunha faz uma análise 
menos promissora do que faria há uns anos. “De momento, nota-se 
uma quebra económico-financeira e estamos expectantes por melho-
rias. Digo isto porque, nas feiras internacionais em que participamos, 
notámos um decréscimo de procura muito grande, o que nos desani-
ma. O maior inimigo das vendas é a própria meteorologia. Sem sol 
não se vendem sapatos de verão e sem chuva não se vendem sapatos 
de inverno. As variações do tempo são tão grandes atualmente que 
quebram o ritmo do setor”, garante Tiago Cunha.

Tiago Cunha, Nobrand
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FRIENDLY FIRE, O PODER DA ORIGINALIDADE

A história da Friendly Fire prova, numa evidência clara, a capaci-
dade empreendedora portuguesa. Alexandra Castro e Rute Marques 
são amigas de longa data e apaixonadas por moda, apesar das suas 
áreas de formação em nada coincidirem com a indústria do calçado 
(Educação Básica e Nutrição, respetivamente). Em 2015, fruto de uma 
ideia arrojada motivada pela falta de satisfação profissional, as duas 
jovens lançaram-se num mercado que, em teoria, nenhum conheci-
mento tinham – além dos seus próprios gostos. A ideia era simples: 
criar sapatilhas diferentes das que já existiam. Reuniram-se então com 
uma empresa de renome na indústria do calçado, a JAM Fernandes, 
localizada em São Torcato, Guimarães. De repente, aquele objetivo ini-
cial de criar apenas alguns pares de sapatos cresceu exponencialmente, 
graças ao incentivo da empresa e da proposta lançada: dar novo fôlego 
à Friendly Fire, uma marca que se encontrava parada. Pelo impulso de 
Alexandra Castro e Rute Marques, a Friendly Fire começou a circular 
pelos corredores das feiras internacionais, ganhando notoriedade e re-
cebendo feedback positivo por parte das clientes femininas, que facil-
mente se deixavam encantar pelos acessórios removíveis das sapatilhas 
desenhadas pelas jovens portuguesas. 

Posicionando-se no ramo de luxo, a Friendly Fire é hoje uma marca 
autêntica, apaixonada, eclética, excêntrica e divertida, bem ao gosto 
feminino. Convidando as mulheres a expressar a sua personalidade, 
esta marca portuguesa tem já vários pontos de venda nacionais e inter-
nacionais, destacando-se países como Espanha, França, Itália, Irlanda, 
Alemanha e Rússia. Para além desses pontos de venda locais, as sapa-
tilhas, sandálias ou plataformas da Friendly Fire podem ser encomen-
dadas online, com uma média de preços entre os 100 e os 300 euros. 

EM DESTAQUE

Alexandra Castro e Rute 
Marques, Friendly Fire
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ENGRAXAT
O engraxador dos tempos modernos
POR Andreia Filipa Ferreira  FOTOGRAFIA Nuno Sampaio

E
m Vila Nova de Famalicão, um novo conceito de prestação 
de um serviço que, ao longo dos anos, se tornou quase ine-
xistente, devido à pouca procura, tem mostrado que as tra-
dições podem ser reinventadas. Alexandre Marques é o rosto 
da marca Engraxat, um projeto que, de uma forma original, 

propõe dar uma nova vida às sapatilhas que, com o uso, perdem o seu 
encanto. Como? Fácil. Engraxando!

Encontramo-nos com Alexandre Marques num dos espaços onde os 
clientes podem deixar as sapatilhas para recolha e limpeza: a Pluma Bar-
ber Shop, na Rua Alves Roçadas, em Famalicão. “O conceito da Engraxat 
é idêntico ao de engraxador de rua. Apenas não existe aquele momento 
de espera durante a limpeza. Neste caso, os clientes fazem o registo 
através do site ou dos formulários presentes nos locais parceiros, deixam 
as sapatilhas, fazem o pré-pagamento e eu, ao final do dia, recolho para 
efetuar a limpeza. Depois de dois ou três dias, coloco novamente as sa-
patilhas nos locais e os clientes recebem uma mensagem indicando que 
a limpeza está concluída”, explica Alexandre, esclarecendo que toda a 
ideia da Engraxat surge graças à sua experiência como funcionário em 
lojas de desporto, em que muitas vezes era confrontado pelos clientes 
com a pertinente questão “como devo limpar as minhas sapatilhas?”. 

Recorrendo às informações que foi adquirindo nessa área – e respei-
tando um importante legado familiar, já que o seu avô era engraxador 
-, Alexandre começou a estruturar o plano Engraxat em setembro de 

2016, lançando-o ao público em março de 2017. “A Engraxat é um clás-
sico reinventado, já que atualmente as tradições antigas estão a voltar 
ao nosso dia a dia, como é o caso das barbearias, por exemplo”, refe-
re Alexandre, acrescentando que, para além da Pluma Barber Shop, 
existem mais três espaços famalicenses que funcionam como ponto de 
recolha de sapatilhas para limpeza: 40 Sete 60, Rés-Do-Chão e Groove 
Spot – Clube de Danças Urbanas de Famalicão.

Relativamente à limpeza, Alexandre utiliza produtos caseiros, es-
tando nesta fase em conversações com uma empresa de químicos para 
o desenvolvimento do produto ideal para o serviço. Engraxando todos 
os tipos de sapatilhas, dando especial atenção às camurças, que reque-
rem mais cuidado, Alexandre introduziu na Engraxat dois métodos de 
limpeza: a limpeza clássica, relativa apenas ao exterior da sapatilha 
(com um custo de 6,99€) e a limpeza profunda, que inclui limpeza 
exterior, interior, serviço de fragrância e desodorização (por 8,99€). 

Com intenções de levar o projeto para Lisboa e para o Porto, Alexan-
dre é mais um exemplo da revolução de uma arte antiga, que apesar de 
condenada ao desaparecimento, tem encontrado ideias jovens e dinâ-
micas que a amparam e a projetam para um futuro risonho. 

REPORTAGEM
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Celebremos a Liberdade, sempre
“AFINAL, ANTES DO 25 DE ABRIL, HAVIA UM 
CONJUNTO DE CARREIRAS VEDADAS ÀS MULHERES 
(...) EM PORTUGAL, NEM QUE SEJA SÓ POR ISTO, 
O 25 DE ABRIL TAMBÉM É O DIA DA MULHER. 
CELEBREMO-LO, SEMPRE”

ECONOMIA
por Sílvia Sousa

A nossa história recente, exatamente por ser recente, 
tende a ser menos estudada. Os factos despertam 
emoções, há feridas não saradas, a objetividade nem 
sempre está presente. Mas estamos em abril e é im-
possível resistir a falar do legado do 25 de abril, a 
falar de liberdade. E não só. 

O 25 de abril é particularmente desafiante, quando estudamos a 
economia portuguesa e os seus factos estilizados e os tentamos explicar 
através de uma abordagem empírica assente em dados quantitativos. 
O primeiro desafio será a disponibilidade e qualidade dos dados antes, 
durante e nos anos imediatamente a seguir a 1974. Os organismos 
que recolhem e produzem estatísticas não foram imunes à turbulência 
da revolução, tendo havido a necessidade de reconstruir, retrospeti-
vamente, as séries de um conjunto de indicadores macroeconómicos. 
Não obstante esse esforço de harmonização metodológica ao nível do 
tratamento da informação, o ano de 1974 continua a destacar-se como 
um ano peculiar. Representando graficamente a evolução da maioria 
dos indicadores ao longo do tempo, essa peculiaridade visualiza-se 
num “salto” na série, tecnicamente designado por quebra de estrutura, 
sugerindo a existência de dois tipos de regimes institucionais subjacen-
tes à evolução do indicador, antes e depois de 1974. 

Neste contexto, a análise da participação das mulheres no mercado 
de trabalho, seja em termos de taxa de atividade, seja em termos de 
taxa de emprego, é especialmente interessante. Em Portugal, seguindo, 
aliás, o observado na maioria dos países desenvolvidos, estas taxas 
apresentam uma tendência positiva a partir da década de 60, acen-
tuando-se, no nosso país, significativamente após 1974. Se esta evolu-

ção per se já seria interessante, assume relevância acrescida quando a 
comparamos com a de outros países da Europa do Sul, designadamen-
te Espanha, Itália ou Grécia. Embora semelhantes quanto aos fatores 
que influenciam a participação das mulheres no mercado de trabalho, 
em Portugal as taxas de atividade e de emprego das mulheres, no pós 
1974, são cerca de 15 a 20 pontos percentuais superiores às registadas 
nos outros países da Europa do Sul, situação que persiste até ao virar 
do século. 

A importância do 25 de abril para esta realidade não pode ser ig-
norada. Afinal, antes do 25 de abril, havia um conjunto de carreiras 
vedadas às mulheres (magistratura, diplomática, militar, polícia), a 
participação no mercado de trabalho das mulheres casadas era sujeita 
à aprovação do marido que podia proibir a mulher de trabalhar fora 
de casa ou rescindir o contrato, caso esta o fizesse sem a sua aprova-
ção, e as mulheres solteiras que exercessem determinadas profissões 
(telefonista, professora, enfermeira, hospedeira da TAP), viam os seus 
direitos limitados, designadamente o direito a casar. Se algumas destas 
normas discriminatórias foram sendo abolidas na década de 60, outras 
tiveram de aguardar pela revolução de abril. 

Em Portugal, nem que seja só por isto, o 25 de abril também é o dia 
da mulher. Celebremo-lo, sempre. 

Sobre o Autor
Economista, Universidade do Minho.
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Com abertura agendada para o final de abril, o Forum Braga 
será a nova infra-estrutura que contribuirá para a dinamiza-
ção cultural e económica da região do Minho e Norte de Por-
tugal. Dotado de valências distintas, incluindo um centro de 

congressos que terá o maior auditório do Norte do país (com 1454 
lugares), um pavilhão com a segunda maior sala de espetáculos em 
Portugal (com capacidade para 12 mil pessoas de pé), uma galeria de 
arte contemporânea, uma zona exterior para concertos (com capaci-
dade para mais de 20 mil pessoas) e uma área para exposições (para 
mais de 300 stands), este Forum Braga será “um local de encontros, de 
vivências de experiências”, como garante Carlos Oliveira, o presidente 
da InvestBraga. 

Em primeiro lugar, gostaríamos de questionar qual é a grande estra-
tégia por detrás desta nova infraestrutura. O que será o Forum Braga?
Mais do que apenas uma infraestrutura para congressos ou feiras ou um 
simples recinto para espetáculos, criamos o Forum Braga para que ele 
funcione tal como o antigo Fórum funcionava na Roma Antiga. Ou seja, 
queremos que o Forum Braga seja um local de encontros, de vivências 
de experiências, seja o centro para a realização de negócios e um espaço 
para eventos culturais. Desta forma, acreditamos que o Forum Braga vai 
permitir posicionar a cidade de Braga como o destino de referência do 
Norte do país para o turismo de negócios e para a realização de grandes 
congressos, feiras e espetáculos. O facto de estarmos perto da Galiza é 
também uma grande vantagem uma vez que faz com que o Forum Braga 
seja olhado como um espaço de eleição, quer pelo público, quer pelos 
organizadores de eventos e empresas do país vizinho, vincando assim a 
capacidade deste espaço para atrair eventos internacionais.

PRESIDENTE DA INVESTBRAGA

Carlos Oliveira

“Queremos que o Forum 
Braga seja um local de 
encontros, de vivências 

de experiências”
POR Andreia Filipa Ferreira

Este Forum Braga terá, portanto, como propósito principal cativar 
novos públicos para a cidade de Braga?
Sem dúvida que sim.  Por exemplo, uma das valências que Braga não 
tinha e que vai passar a ter com a abertura do Forum Braga é a capacida-
de de organizar grandes espetáculos e concertos com artistas nacionais 
e internacionais. A nossa sala de espetáculos, com capacidade para aco-
lher até 12 mil pessoas de pé, vai permitir posicionar-nos como a Altice 
Arena do Norte. Vamos também ter uma galeria de arte contemporânea 
- o Forum Arte Braga – um espaço que não existia na cidade e que vai 
permitir aos bracarenses e a todos aqueles que visitarem a cidade a te-
rem contacto direto com as obras de artistas internacionais reputados e 
premiados. 

Podemos já destacar alguns eventos/iniciativas culturais a terem 
lugar nos próximos meses?
O Forum Braga ainda não abriu, mas tem já um número relevante de 
eventos marcados para 2018, o que comprova o interesse que este espa-
ço está a suscitar junto dos nossos parceiros um pouco por todo o país. 
No que diz respeito aos grandes concertos, vamos ter em Braga o Festival 
Groove (que costumava realizar-se em Cascais) no final do mês de julho, 
e onde estão já confirmados os Thievery Corporation e Yann Tiersen. Va-
mos também acolher grandes eventos como é o caso do festival Greenfest 
(em junho); do Portugal Fit (em novembro) e diversos espetáculos de 
humor e de stand up comedy. Ao mesmo tempo, o Forum Braga vai rece-
ber vários eventos infantis (Ruca; o Mundo de Sara; a Masha e o Urso; 
o Espaço Futebol Mundial). Estão também agendados vários eventos 
desportivos no âmbito da Cidade Europeia do Desporto (como é o caso 
da Final da Supertaça de Futsal ou da Supertaça de Andebol). 

ENTREVISTA

Uma das mais valias deste Forum Braga será, sem dúvida, a cria-
ção de um espaço com ótimas condições para o encontro entre 
empresários, através de congressos e outras feiras temáticas. O 
Forum Braga vem tentar posicionar Braga no panorama dos me-
lhores destinos para negócios?
Essa é uma das nossas grandes metas. Temos infraestruturas modernas 
e polivalentes que podem adaptar-se à organização de congressos e 
de eventos empresariais de pequenas e grandes dimensões. Tanto po-
demos organizar um evento para 20 pessoas, como temos capacidade 
para realizar eventos para até 20 mil pessoas. Por outro, temos uma 
localização privilegiada (junto à Galiza) e com excelentes acessibilida-
des. Temos capacidade hoteleira em crescimento na cidade e na região 
e um vasto conjunto de serviços de apoio ao cliente. Tudo isto são trun-
fos fortes que nos ajudam a posicionar como um destino de referência 
para o turismo de negócios em Portugal.
Foi com base nestes fatores distintivos que o Forum Braga foi o espaço 
escolhido para receber o 4º Congresso da Ordem dos Psicólogos Portu-
gueses, que trará mais de duas mil pessoas a Braga durante quatro dias. 

Considera que a criação deste Forum Braga é sinónimo de cresci-
mento e rejuvenescimento da própria cidade de Braga? Como vê 
Braga, em termos de dinâmica cultural e até empresarial, neste 
momento?
A criação do Forum Braga espelha o dinamismo e o espírito jovem e 
inovador que se vive na cidade. Somos um dos melhores concelhos do 
país para viver, temos uma população jovem, somos um dos principais 
concelhos exportadores. Somos uma cidade inteligente e cada vez mais 
cosmopolita. Por esta razão, o Forum Braga foi pensado para ser um 
espaço dinâmico e multifacetado. Acredito que este é um dos projetos 
que tem o potencial de transformar uma cidade e região. Sejamos todos 
capazes de estar à altura do desafio. 

Uma das valências que Braga não 
tinha e que vai passar a ter com 
a abertura do Forum Braga é a 
capacidade de organizar grandes 
espetáculos e concertos com 
artistas nacionais e internacionais.

Carlos Oliveira, Presidente da InvestBraga
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ARQUITETURA
por Tiago do Vale

Risco
“INFELIZMENTE, NA ÂNSIA DE TERCEIROS EM INTERVIR 
NA ÁREA DE COMPETÊNCIA DA ARQUITETURA, 
DESPRESTIGIAM-SE TANTO ARQUITETOS COMO 
ENGENHEIROS, EM GRAVE PREJUÍZO DO 
TERRITÓRIO, DAS CIDADES E DA QUALIDADE 
DE VIDA EM PORTUGAL”

M
uitas vezes acomodada entre as artes, a Arquitetura 
não é como nenhuma delas: podemos eleger assistir 
a um concerto ou entrar numa galeria, mas a Arqui-
tetura envolve-nos sempre, em todos os momentos. 
Mesmo quando de iniciativa privada, os seus efeitos 
traduzem-se num bem público que desenha o lugar 

em que a vida se desenrola. 
Ada Louise Huxtable, histórica crítica de Arquitetura do The New York 

Times, sempre insistiu que a Arquitetura é uma arte - e também que é 
mais do que uma arte - da qual toda a sociedade merece desfrutar. 

O significado e missão da Arquitetura não é apenas o reflexo da 
técnica com que se constrói ou da função que tem de cumprir: a Arqui-
tetura é um processo extremamente complexo que parte de um lugar, 
do território, da cultura, da história e, sobretudo, das pessoas que a 
habitam e - respondendo às expectativas e aos requisitos funcionais, 
técnicos e humanos - incorpora questões éticas, sociais, políticas, filo-
sóficas, ergonómicas e estéticas na busca de uma resposta integral à 
função e ao que está para lá da função. 

O propósito da Arquitetura é, no seu mais essencial, melhorar a qua-
lidade de vida e o bem-estar das pessoas através da forma como interage 
com elas e da transformação dos espaços em que a vida acontece.

A Arquitetura não é, portanto, nem construção, nem a inconsequen-
te acumulação de espaços com funções. 

Em paralelo, a Engenharia Civil é um dos maiores feitos intelectuais 
da humanidade. Alicerçada sobre uma cultura científica longa, sofis-
ticada, profunda e de extrema complexidade, obriga a uma exigente 
tradução da abstração técnica para as infinitas variáveis do seu exer-
cício no terreno. 

Embora os engenheiros nem sempre beneficiem de um merecido 
reconhecimento - muitas vezes devido à natureza da sua ação se ex-
pressar mais em equipa do que em criação individual - atrás do cliché 

das “regras e normas” está uma atividade de fortíssima e interessantís-
sima prática criativa na busca de soluções técnicas e tecnológicas para 
a melhor edificação possível.

No entanto creio que, por esta altura, todos estamos a par do retro-
cesso legislativo e cultural a que a sociedade portuguesa foi mais uma 
vez sujeita, pelas mãos do plenário do parlamento no passado dia 16 
de março, reabrindo as portas a que outros técnicos possam assinar 
projetos de Arquitetura.

Infelizmente, na ânsia de terceiros em intervir na área de compe-
tência da Arquitetura, desprestigiam-se tanto arquitetos como enge-
nheiros, em grave prejuízo do território, das cidades e da qualidade de 
vida em Portugal: o conhecimento em Arquitetura conforma uma área 
científica à qual outras formações são alheias.

Ao contrário do que se passou em 1973 (numa situação transitória 
que procurava dar resposta ao reduzido número de arquitetos no país 
desse momento), desta vez insiste-se sobre questões já antes clarificadas, 
denunciando uma Assembleia da República e um quadro partidário que 
expressa uma surpreendente ignorância e insensibilidade em relação ao 
que é a Arquitetura e ao papel de extrema responsabilidade - e de ex-
trema consequência - que esta possui na sociedade e no território, con-
fundindo Arquitetura e Construção sem nenhuma cultura humanística.

É tarefa dos Arquitetos e, gosto de pensar, também dos Engenheiros 
Civis que têm orgulho na sua arte, comunicar as invioláveis diferenças 
entre as várias disciplinas que participam do processo construtivo, con-
trariando uma lei sem lugar em qualquer país civilizado. 

Todos podemos riscar, mas nem todo o risco é Arquitetura. 

Sobre o Autor
Arquiteto.
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POR Andreia Filipa Ferreira (com colaboração de Miguel Estima)  FOTOGRAFIA Fradique

ALINE FRAZÃO
“A literatura angolana é a minha 

maior fonte de inspiração”

COM UMA VOZ DOCE, ACOMPANHADA PELOS ACORDES DO SEU 
VIOLÃO, ALINE FRAZÃO CANTA AS SUAS INFLUÊNCIAS, COM AS RAÍZES 

ANGOLANAS E O AFETO PELO POVO BRASILEIRO COMO PONTOS 
CARDEAIS NUM PERCURSO MARCADO PELA PRÓPRIA LITERATURA. 

CANTORA, COMPOSITORA, GUITARRISTA E PRODUTORA, ALINE 
FRAZÃO SUBIU AO PALCO DO TEATRO DIOGO BERNARDES, EM PONTE 

DE LIMA, COM A SUA SOLO TOUR.

MÚSICA

D
e Luanda, partiu para Lisboa, Barcelona, Madrid e o pri-
meiro disco de originais surge em Santiago de Compos-
tela. Como foi este percurso até ao primeiro disco?
Foi um percurso amador, começando a cantar na escola com 
pequenas apresentações. Aos 16 anos, comecei a tocar vio-

lão e a escrever canções. A escrita sempre fez parte da minha vida e, nes-
sa altura da adolescência, também comecei a ouvir um tipo de música 
com o qual eu me identificava mais, ligada à poesia e ao Jazz, à Bossa 
Nova também, e fui, pouco a pouco, construindo uma identidade que 
sempre circulou nesses triângulos entre a música de Angola, do Brasil e 
de Cabo Verde.

Depois, fui para a faculdade, em Lisboa, mas continuei a fazer umas 
pequenas apresentações musicais. Cantei com alguns rappers, fazendo 
backing vocals durante pouquinho tempo. Quando fui de Erasmus para 
Barcelona, houve uma grande viragem na minha abordagem, na minha 
forma de estar na vida, digamos assim. Comecei a pensar que podia 
fazer da música uma carreira. Fui para Madrid, onde fiz um estágio pro-
fissional numa televisão, porque estudei Comunicação, e aí comecei a 
apresentar-me em vários clubes do circuito madrileno. 

Após apresentar-me no festival Cantos na Maré, dedicado à música 
lusófona e nessa relação com a Galiza, decidi dedicar-me à música. Já 
tinha algumas canções escritas e foi em Santiago de Compostela que 
formei a minha primeira banda, com José Manuel Dias e o Carlos Freire, 
com quem gravei o disco Clave Bantu. Foi um disco autoral, autoprodu-
zido, muito autêntico e muito marcado por aquela fase contextual dos 
meus 20 anos, das minhas primeiras canções e de tudo aquilo que eu 
tinha para dizer.

O Clave Bantu, disco de 2011, foi apresentado num espaço intimis-
ta em Santiago de Compostela. A Aline considera importante esta 
ligação mais próxima a quem a ouve? A música é, de alguma forma, 
mais genuína num espaço assim?
A música deve ser genuína em qualquer espaço, seja ele mais intimista, 
mais próximo do público ou nos grandes palcos, nos grandes festivais. 
A música não depende do tamanho do palco, do tamanho do público. 
Depende da forma como nós a tocamos, como nós a sentimos e da nossa 
verdade, a verdade que levamos na voz, nos nossos acordes, nas nos-
sas palavras. Na verdade, esse meu primeiro disco era um disco muito 
visceral e, apesar de ter uma garra, algo meio Rock escondido no seu 
subtexto, era um disco mais acústico, em trio: violão, contrabaixo e a 
percussão. Normalmente, a música mais acústica tem tendência a casar 
melhor com paredes mais próximas ou com um espaço acústico mais pe-
queno. Mas o tamanho do palco, o tamanho da sala onde nós tocamos, 
não pode nem deve condicionar a forma como nós conseguimos comu-
nicar com o público. Isso é algo que aprendemos pelo caminho e nada 
melhor do que o palco para nos ensinar a cantar sempre com verdade, 
apesar de ser quase utópico, mas é um objetivo a cumprir. 
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O seu segundo disco de originais surgiu em 2013 e contou com 
colaborações de vários poetas angolanos. É importante esta cum-
plicidade com escritores de Angola?
Sim, a minha ligação com a literatura é uma coisa muito importante 
para mim. Costumo dizer que a literatura angolana é a minha maior 
fonte de inspiração ao escrever. Sinto-me muito influenciada pela li-
teratura angolana, especialmente pela poesia. No primeiro disco, 
tive possibilidade de musicar um poema inédito de Ondjaki e de José 
Eduardo Agualusa também. Os dois escreveram letras inéditas para 
eu musicar. No segundo disco, musiquei um poema de Alda Lara, uma 
poetisa angolana, e do Carlos Ferreira, um poeta angolano também. De 
certa forma, isto foi uma maneira de eu me manter próxima de uma 
linguagem angolana, de uma estética, de um contexto com o qual eu 
me identificava. Na altura não morava em Angola e, muitas vezes, sen-
tia que aquelas palavras poderiam ser minhas - essa magia que aconte-
ce quando alguém escreve uma coisa e nós nos identificamos com essa 
história, com essas palavras, com essas rimas, com esses versos. Foram 
canções muito importantes na minha forma de me posicionar como 
compositora e na minha ligação com a palavra. 

Podemos assumir que essa altura foi um ponto de viragem da sua 
carreira, tendo pisado palcos pela Europa e por vários países afri-
canos. Como foi a experiência de partilhar música com o mundo?
Sim, o Movimento foi um disco muito generoso para mim. Foi um disco 
mais profissionalizado, um disco com editora (a Ponto Zurca), que, 
apesar de ser uma editora independente, era muito trabalhadora e de-
dicada. O disco teve também alguma distribuição internacional. Nessa 

O novo disco foi gravado no 
Rio de Janeiro, uma cidade que 
significa muito para mim.

altura a minha carreira organizou-se a nível de estrutura, a trabalhar 
com agências, com management – e, claro, criando essa estrutura, co-
meça a ser mais fácil viajar, estar em tournée. Realmente, com o Mo-
vimento, viajei para muitos lugares, comecei a tocar muito na Europa 
principalmente, mas também em Angola – aliás, esse é o disco que eu 
acho que teve mais aceitação no mercado angolano e, em Portugal, 
também foi muito bem-recebido. Estou muito agradecida por tudo o 
que esse disco me deu. 

MÚSICA

Insular foi gravado numa pequena ilha escocesa. Esse isolamento 
ajudou-a no processo criativo? Como nos descreveria o processo 
de criação de Aline Frazão?
Sem dúvida! Na altura da gravação do Insular eu dizia que o contexto 
afetava muito o resultado e, efetivamente, gravar numa ilha isoladíssi-
ma do norte do mundo, a Ilha de Jura, na Escócia, foi uma experiência 
incrível de imersão absoluta - ou quase absoluta - num estúdio, no pro-
cesso de gravação em parceria com outros artistas que nos visitavam 
na ilha. Foi muito bonito! Foi uma mudança de contexto para mim, que 
era um dos grandes objetivos do Insular: mergulhar um pouco numa 
sonoridade mais Rock, mais elétrica, com a parceria com o Pedro Ge-
raldes (Linda Martini) e isso tudo foi favorecido pelo próprio contexto 
da Ilha de Jura. 

O meu processo de criação é muito aleatório. Acho que com os anos 
vou entendendo como são os meus padrões, mas normalmente começo 
por escrever a letra e depois surge a música. Nesse disco, Insular, eu 
trabalhei muito com o Pedro Geraldes na parte da pré-produção e da 
construção dos arranjos e foi um processo de descoberta das canções à 
medida que os músicos iam chegando ao estúdio. Tivemos músicos in-
críveis a acompanhar-nos, com instrumentos muito interessantes como 
a harpa, o clarinete, enfim, uma sonoridade nova também para mim. 
Ouvir o som dos instrumentos e pensar em como encaixá-los nas mú-
sicas também era um grande desafio, um processo muito estimulante, 
muito bonito. Foi um processo de ver o que a música pedia, deixando 
que as músicas nos orientassem um pouco e contando com a energia 
criativa de cada colaborador, de cada músico, de cada artista que ia 
surgindo. Não posso deixar de enfatizar o trabalho do Giles Perring, 
que foi produtor do disco.

O novo disco, gravado no Brasil, será editado no final do ano, cor-
reto? Será um disco cheio de surpresas também?
Sim, o novo disco foi gravado no Rio de Janeiro, uma cidade que sig-
nifica muito para mim. É lá que estão as minhas primeiras influências, 
da minha relação com o violão, das primeiras canções que eu escrevi 
na minha adolescência ainda. O Rio é parte da minha identidade, da 
minha geografia familiar e afetiva e, por isso, decidi gravar lá. É um 
disco mais minimalista, mais de cantautora, mais voz e violão, mas 
não só: há muitas surpresas, há colaborações muito bonitas com Ja-
ques Morelenbaum, que é um violoncelista incrível, uma personagem 
incontornável da música brasileira - e da música mundial em geral, eu 
diria -, e Luedji Luna, que é uma cantora e compositora baiana, que 
editou Um Corpo no Mundo, um disco com uma ligação muito forte 
com a música africana – eu digo que ela é a mais africana das canto-
ras brasileiras ou a mais brasileira das cantoras africanas. Então, foi 
um grande presente eles terem aceitado participar no disco. Também 
tenho algumas colaborações com o João Pires e outras mais, que serão 
reveladas lá para setembro de 2018. 

Mantém uma ligação com Portugal, atuando cá várias vezes. O que 
pensa do público português?
Eu adoro tocar em Portugal! Gosto muito mesmo! E sou muito grata 
ao público português. É um público muito generoso, muito sensível, 
muito atento. Sem dúvida, Portugal vai sempre fazer parte das mi-
nhas rotas ao longo desta vida. Gosto muito de tocar em Portugal, 

não só nas cidades como Lisboa ou Porto, que são cidades grandes, 
com grandes audiências de público, mas também nos lugares mais pe-
quenos, mais fora desses eixos demasiadamente centralizados. Acho 
que as grandes surpresas às vezes surgem nas cidades mais pequenas, 
nos lugares mais pequenos, com aqueles públicos que têm até menos 
acesso – porque acaba por haver a centralização das coisas em Lisboa 
e no Porto – e esse público acaba às vezes por ser mais caloroso e mais 
generoso. É sempre um encontro bonito.

Durante 2018, iremos assistir a uma Aline Frazão mais madura? 
Qual é o futuro que aguarda para si, como artista?
Eu acho que a cada ano que passa vou fazendo um caminho um pou-
quinho mais sólido, mas é sempre muito imprevisível. Estou muito 
grata e cada vez que olho para trás, sempre que sou conduzida a essa 
reflexão sobre todos os meus discos e todo esse trajeto, sinto-me sem-
pre muito afortunada e muito feliz por ter passado por todos esses 
lugares, esses pequenos pontinhos que fazem o meu caminho. É muito 
bom! Sinto-me muito feliz por continuar a ter coisas para dizer, por 
continuar a sentir-me entusiasmada e motivada para escrever canções, 
para subir ao palco, para viajar, para estar em contacto com o público. 
Por continuar com esse desejo e essa ânsia de fazer música e nunca 
estagnar num lugar confortável. Por não me deixar desanimar pelas 
dificuldades que vêm pelo caminho. 
Não sei o futuro, porque nunca ninguém sabe, mas a verdade é que 
eu me sinto muito animada para este ano, tanto para esta primeira 
tournée a solo, como para os concertos que tenho ao longo do ano. E, 
claro, mais para o final do ano, com o lançamento do disco, que te-
nho muita vontade de terminar e de partilhar com o público, porque 
tudo se completa aí. É um grande privilégio, num mundo como este, 
poder fazer aquilo que se gosta, sem dúvida nenhuma. 
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N
as Caldas das Taipas, José Manuel Gomes é o dinamizador 
de um programa cultural que dá novo vigor a um local 
histórico da vila: os Banhos Velhos. Entre as águas termais 
terapêuticas e as apostas em divulgação cultural através 
de concertos, palestras ou apresentações teatrais, esta 

vila de Guimarães transforma-se, de abril a setembro, num autêntico 
cenário para as artes. A RUA esteve à conversa com José Manuel Gomes, 
desvendando alguns destaques da programação desta oitava edição de 
agenda cultural sob alçada da Taipas Termal.

De onde é que surgiu a ideia dos Banhos Velhos? Como é que nas-
ceu o projeto?
Os Banhos Velhos são umas termas antigas. Este edifício esteve em ruí-
nas desde os anos 60 até 2009, altura em que a direção da Taipas Termal 
decidiu reabilitar este espaço e dar-lhe uma utilidade sazonal de Casa de 
Artes, onde acontecem palestras, workshops, teatro, concertos, etc.
 
Há quanto tempo existem os Banhos Velhos?
Os Banhos Velhos, enquanto Casa de Artes e enquanto local que pro-
move cultura, existe desde 2010. Este já é o oitavo ano consecutivo de 
agenda cultural que vai desde abril até setembro.
 
Qual é a tua função nos Banhos Velhos e há quanto tempo estás por cá?
Sou programador cultural, diretor artístico, designer, faço um pouco de 
tudo. Desde o primeiro email até ao pagamento, tudo passa por mim, 

ARTES

BANHOS VELHOS 

Quando as termas 
dão vida à arte

POR Nuno Sampaio

com a ajuda de uma equipa técnica fantástica.
Já tinha estado cá em 2011 enquanto estágio profissional, depois voltei 
em 2013 e desde 2016 que estou à frente dos Banhos Velhos.
 
Qual é o balanço das edições anteriores?
É bastante positivo! Não apenas pela adesão do público, mas pelo pa-
pel importante que os Banhos Velhos desempenham: todos os eventos 
são de entrada livre. Nós promovemos a cultura numa vila que fica 
entre dois polos importantíssimos, Guimarães e Braga. Pensar que este 
sítio, que estava em ruínas há oito anos, e agora promove uma descen-
tralização cultural, é incrível! O balanço é sempre positivo porque há 
uma missão – mais do que a adesão -, que tem sido cumprida.
 
Como é feita a seleção de espetáculos e artistas?
Quando o teu papel é ser programador cultural tens que ter um papel 
ativo naquilo que é a natureza dos eventos que propões fazer. Na minha 
opinião, um erro que acontecia antes era que 80% dos eventos eram 
concertos e depois, residualmente, havia palestras, teatro e cinema. Hoje 
tento fazer uma distribuição mais justa possível. Temos um concerto por 
mês, que costuma ser o highlight do mês, porque, quer queiramos quer 
não, é a música que atrai mais pessoas. Mas, na minha lógica, tento ter o 
máximo de eventos distribuídos por natureza, ou seja, o mesmo número 
de teatros, palestras, concertos e workshops infantis.
Nós tanto recebemos uma peça de teatro dos alunos da escola secun-
dária, como recebemos um concerto do Júlio Pereira, The Legendary 
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Tigerman ou Linda Martini. Obviamente que existe um critério, mas 
literalmente abrimos as portas aos agentes, às pessoas, às associações 
e promovemos a cultura durante seis meses de uma forma gratuita 
para toda a gente.
Normalmente, em agosto, temos uma noite de fados com pessoas de 
cá. Escusado dizer que isto enche sempre. Há aqui um cuidado em 
fazer uma programação dos oito aos oitenta.
 
Podes adiantar alguma da programação para este ano?
A programação deste ano segue a lógica dos outros anos, de abril até 
setembro. Para já, podemos adiantar o primeiro trimestre, de abril até 
junho. Continuamos a ter workshops infantis, teatros e concertos, com 
destaque para alguns eventos: no dia 5 de maio vamos receber o Luís 
Severo, que lançou um disco no final do ano 2017 que eu pessoalmen-
te gosto muito. Vem cá dar um concerto a solo, intimista; em junho, a 
Surma vem cá apresentar o último disco, também lançado em 2017; de 
destacar também o facto de 2018 ser o ano de comemoração dos 200 
anos da indústria termal aqui nas Taipas, ou seja, desde que a Câma-
ra Municipal começou a explorar as águas termais como um negócio. 
Nesse sentido vamos ter cá tertúlias com o historiador António de Oli-
veira, que falará sobre os 200 anos das Termas dos Banhos Velhos, que 
é um baluarte aqui da vila. 
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E
les são os “homens fortes” da programação artística da 
cidade de Guimarães, que há muito se destaca pela força 
e vitalidade criativa, muito impulsionada pelo rótulo de 
Capital Europeia da Cultura, em 2012. Rui Torrinha, pro-
gramador artístico do Centro Cultural Vila Flor, e João Pe-
dro Vaz, diretor artístico d’A Oficina, são os responsáveis 

por algum do ritmo que move a cidade berço. Sim, algum. Porque há 
muito que a comunidade vimaranense incorpora uma alma artística, 
desdobrando-se em projetos, num autêntico turbilhão de ideias. 

Na cidade berço, a determinação e a persistência cultural fervilha 
diariamente, deixando a descoberto um universo criativo que cativa 
públicos e coloca Guimarães no mapa de passagem de artistas nacio-
nais e internacionais. Residências artísticas, espetáculos em estreia, 
nomes consagrados da música, teatro e outras artes performativas, 
Guimarães é palco versátil, sempre com grande contributo de criação 
local, seja com peças teatrais levadas a cena pelo Teatro Oficina, seja 
pelos inúmeros trabalhos desenvolvidos por associações locais. Neste 
panorama, A Oficina, uma regie-cooperativa que “nasceu da vontade 
de criar uma estrutura capaz de valorizar, promover e divulgar as artes 
tradicionais de Guimarães” é símbolo maior, tendo, ao longo dos anos, 
contribuído significativamente para afirmação dos bens culturais que 
a cidade alberga. Mantendo uma intervenção alargada, em estreita co-
laboração com outras instituições vimaranenses, A Oficina é a força 
motora do próprio Centro Cultural Vila Flor, que desde a sua inaugu-
ração em 2005 mantém viva a intensa atividade cultural da terra que 
viu nascer Portugal. 

RUI TORRINHA E JOÃO PEDRO VAZ

Os homens do leme da 
cultura em Guimarães

POR Andreia Filipa Ferreira  FOTOGRAFIA Nuno Sampaio

ESPETÁCULO

Unidos pela mesma vontade, Rui Torrinha e João Pedro Vaz são as 
melhores pessoas para nos explicar o que A Oficina é neste momento. 
Recém-chegado à direção d’A Oficina, depois da passagem pela direção 
do Teatro Oficina, João Pedro Vaz descreve estes momentos iniciais de 
trabalho como uma análise profunda sobre “o que A Oficina é no seu 
todo”. “Entro numa fase em que a ‘casa’ está estabilizada e a programa-
ção de 2018 está definida, portanto, o que estou a fazer é olhar para o 
funcionamento, para os eixos, criando um plano de ação geral para o 
futuro, que vai ser sentido sobretudo no próximo ano. A Oficina tem 
uma perspetiva de pensamento mais profunda, mais alargada, porque 
é assim que as relações com o público e com o território se criam e 
aprofundam. A Oficina cresceu muito, tem equipamentos diferentes, 
com desafios diferentes. Estamos em condições de a assumir como 
uma nova realidade: A Oficina deixou de ser só o Centro Cultural Vila 
Flor e passou a ser um instrumento de unificação da cultura de um 
território, com o Centro Internacional das Artes José de Guimarães, 
com a Casa da Memória, com o Centro de Criação de Candoso, com 
um serviço de Educação e Mediação Cultural que está em renovação 
e vai permitir que o novo Serviço Educativo d’A Oficina funcione para 
todos os equipamentos, integralmente. Isto é um bolo que precisa do 
seu tempo para ser bem abordado”, explica-nos João Pedro Vaz. Com 
dois eixos de atuação já bem focados na sua mente, a maior projeção 
internacional e o alargamento do trabalho territorial, o diretor artístico 

d’A Oficina define o projeto como “um trabalho sempre em aberto”, 
unindo esforços com Rui Torrinha na solidificação “do que já existe”, 
dando-lhe maior visibilidade. “A Oficina já trabalha territorialmen-
te com uma série de artistas, de projetos e até de grupos locais. Mas 
é necessário trabalhar esse eixo do território de uma maneira mais 
profunda. Depois, do ponto de vista internacional, é evidente que os 
equipamentos d’A Oficina, sobretudo o Centro Cultural Vila Flor, têm 
conseguido colocar Guimarães no mapa cultural. Somos, no fundo, o 
terceiro território cultural do país e, por vezes, até o primeiro, devi-
do às relações especiais que mantemos com os artistas. Guimarães é 
uma nova centralidade cultural”, afirma João Pedro Vaz, acrescentan-
do: “Estes dois eixos de trabalho podem parecer contraditórios porque 
ou projetamos para fora ou projetamos para dentro, mas, a partir dos 
projetos que temos e da sensibilidade da equipa de programação, con-
seguimos fazer bem as duas coisas, ou seja, ser tão locais que isso é 
diferenciador a nível global”. Não esquecendo de referir a importância 
do trabalho que é atualmente desenvolvido com escolas, levando as 
artes performativas a milhares de crianças do concelho e valorizando a 
experiência artística como veículo de uma educação não formal, João 
Pedro Vaz define a cultura como “uma economia de protótipo”. “Não 
há uma linha de montagem porque cada espetáculo é um protótipo 
novo, é uma nova máquina que aparece e tem de ser tratado de manei-
ra diferente e é isso que o torna desafiante”, diz-nos. 

Rui Torrinha
João Pedro Vaz
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Neste desafio, Rui Torrinha é o homem do leme do Centro Cultural 
Vila Flor e, envolvido com o projeto cultural vimaranense já antes de 
2012, faz hoje uma análise bastante clara daquilo que A Oficina repre-
senta para a cidade: “Guimarães já não é só A Oficina. O ecossistema 
cultural é muito mais vivo, muito mais forte, e obriga-nos a estar aten-
tos no sentido de continuarmos esse trabalho complementar. A partir 
do momento em que algo que A Oficina desenvolve é agarrado pela 
cidade, o objetivo é deixar que isso se desenvolva, que ganhe o seu 
próprio caminho, para nós voltarmos a pensar no que é que podemos 
acrescentar. Esta questão da renovação permanente é, de facto, o mo-
tor que tem de estar sempre a trabalhar”, esclarece. Na verdade, apesar 
de toda a força e centralidade, A Oficina não secou o panorama cul-
tural em Guimarães. “A Oficina é uma estrutura grande, com projetos 
muito afirmativos, mas a verdade é que por Guimarães inteiro há uma 
série de projetos a acontecer, de dimensões diferentes, para públicos 
diferentes”, remata João Pedro Vaz. 

Dando prioridade às relações com os núcleos artísticos da cidade, 
pensando nos recursos existentes que possam permitir fazer crescer 
essa ligação com os parceiros, A Oficina vai cumprindo o seu papel 
inicial de desenvolvimento sustentado da cidade em termos culturais, 
levando avante diversas coproduções que preenchem o calendário de 
acontecimentos de referência da cidade de Guimarães. Um calendário 
cheio, reinventado a cada dia e inspirado pelo olhar sempre atento e 
construtivo de homens que encaram o horizonte como algo ainda por 
conquistar. E de conquistas Guimarães entende bem! 

ESPETÁCULO

A Oficina é uma estrutura grande, 
com projetos muito afirmativos, 
mas a verdade é que por Guimarães 
inteiro há uma série de projetos a 
acontecer, de dimensões diferentes, 
para públicos diferentes.
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MÚSICA
por José Manuel Gomes

Teremos sempre o Festival da Canção 
“COMPREENDO QUE GERA E MEXE COM 
MUITA COISA, SOBRETUDO, DINHEIRO. MAS 
PERGUNTO-ME: ONDE ESTÁ O VERDADEIRO 
VALOR CULTURAL OU MUSICAL NISTO?”

M
arço foi um mês “montanha-russa” de confirmações, 
anúncios de acontecimentos e novidades naquilo que 
acontecerá no Minho nos próximos tempos. Aconte-
ceu mesmo muita coisa interessante, a começar pe-
los concertos de Mdou Moctar no gnration (com Bed 
Legs) e de Liima no café concerto do Centro Cultural 

Vila Flor, ambos no dia 22 de março. Foi o melhor de dois mundos no 
mesmo dia, separados por apenas 20 km de distância.

Entretanto, também no Centro Cultural Vila Flor é anunciado um 
concerto de Erlend Øye, músico e compositor norueguês, que é meta-
de dos Kings of Convenience, a 19 de maio. Braga anuncia um novo 
acontecimento de música, o Braga Groove - que ainda não sei grande 
coisa sobre isto - mas que anuncia Yann Tiersen como primeiro nome. 
Melhor início é difícil. Por último (pelo menos à data que escrevo), é 
anunciado concerto de Feist para o Theatro Circo, a 8 de setembro. 
Para mim, Feist é uma das melhores artistas a solo a nível mundial: seja 
pela composição, seja pela voz única que tem. À hora que vos escrevo 
ainda não caí em mim com esta notícia.

Minho acima, desta feita no Festival Vodafone Paredes de Coura, para 
infelicidade de uns e gáudio de outros - tipo eu - Arcade Fire substi-
tuem Björk no último dia do festival, a 18 de agosto. Dia após dia há 
novidades, novos concertos, novas confirmações inacreditáveis e tudo 
por cá no nosso Minho. A melhor parte? Ainda vamos no primeiro 
trimestre do ano. A pior parte? Só se fala no raio da final do Festival 
da Canção!

Sim, eu sei, falar do Festival da Canção e de tudo o resto que men-
cionei aqui é misturar alhos com bugalhos, é falar de públicos absur-
damente diferentes e de propósitos ainda mais díspares. O que eu me 
proponho aqui a analisar nem é a qualidade ou a falta da mesma, o 
mérito ou demérito. Acrescento até que nem vi ou ouvi o que quer que 
seja. Mas mesmo sem ver ou ouvir nada, sei quem ganhou, sei quem 
participou, vi um jovem a comer uma banana, ouvi uma polémica so-

bre um tema da IURD, sei que os bilhetes esgotaram em apenas algu-
mas horas, sei que houve quem os vendesse por mais de 200 euros. Sei 
que a cidade de Guimarães, que há seis anos era Capital Europeia da 
Cultura, parou e foi, durante duas ou três horas, o centro do país com 
um holofote fixo em si.

Compreendo todo o revivalismo que estão a dar a este aconteci-
mento, mais do que musical ou cultural, televisivo. Compreendo que o 
Salvador Sobral é um herói nacional até hoje para 90% da população 
portuguesa. Compreendo que gera e mexe com muita coisa, sobretudo, 
dinheiro. Mas pergunto-me: onde está o verdadeiro valor cultural ou 
musical nisto? Quais as músicas que lá foram apresentadas que não 
passam de temas em formato “genérico”? O que importa o Festival da 
Eurovisão, a não ser para ver um programa de música formato “corta e 
cose” e que depois mais ninguém ouve falar daquela gente? 

As audiências e o mediatismo justificam tudo. O fluxo de dinheiro e 
o showbizz sobrepõem-se a tudo. É como uma rádio que tem de passar 
as mesmas músicas 500 vezes ao dia para ter ouvintes. Não condeno 
isso. O que me tira o sono é confundirem e ter ouvido tanta gente - 
sobretudo na classe política -  a chamar a um programa de televisão 
de “acontecimento cultural e musical do ano”. Meus caros: não é. É só 
aparato, vestidos bonitos e canções sem sal. 

Tudo o resto, o que realmente importa, acaba por passar ao lado 
do tal holofote que se concentra onde lhe pagam mais para estar. A 
cultura não é um negócio e no dia que passar a ser, morre. Já esteve 
mais longe. 

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

espírito amador

U
ma desgraça nunca vem só. Cena 5. Ação passa-se na sala 
da mansão de três andares de um homem russo, que já 
não é visto há tempo suficiente para deixar os caseiros em 
alvoroço. O desenrolar da cena mostra-nos algumas das 
peripécias vividas pela empregada da casa, o mordomo, o 

cozinheiro e até o jardineiro no momento em que recebem uma visita 
inesperada. Mas quem será esse visitante? É o canalizador que vem 
reparar os canos que rebentaram no andar superior? 

É no pequeno palco do auditório da junta de freguesia de Merelim 
(São Paio), em Braga, que a Companhia de Teatro Palabar se junta 
duas vezes por semana, durante duas horas, para ensaiar as suas peças 
– originais ou de autores consagrados da história do teatro. São, neste 
momento, quatro os elementos fixos desta associação, conquistando 
o interesse de novos membros a pouco e pouco. Nesta peça intitulada 
Uma desgraça nunca vem só, uma comédia escrita por Isabel Fernandes, 
elemento desde a raiz do grupo, são seis os atores em palco, contando 
sempre com a preciosa ajuda de Brice Sousa, o encenador responsável 
da Companhia que também está envolvido com o projeto desde a sua 
génese. E é seguindo as indicações de Brice que tudo começa. 

POR Andreia Filipa Ferreira  FOTOGRAFIA Nuno Sampaio

TEATRO

COMPANHIA DE TEATRO PALABAR

O aquecimento é feito em palco, ainda despido de grandes ade-
reços. “Abrir a boca, fechar os olhos, fechar a boca, abrir as narinas, 
fechar os ouvidos, abrir os olhos...”. Brice entoa as ordens, fazendo 
com que o círculo de atores siga as diretrizes e se concentre, deixando 
o mundo lá fora correr a seu tempo. Exercícios de respiração e movi-
mentos corporais preparam Isabel Fernandes, Filipa Araújo, Daniela 
Oliveira, Ricardo Graça, Miguel Cunha e José Monteiro. Nem todos 
têm formação artística, mas a alma de artista está com eles, mostrando 
em palco um gosto que os acompanha desde sempre. José é o elemento 
mais velho do grupo, mas a sua boa-disposição faz com que os anos 
passem mais devagar por ele. É dele que ouvimos as palavras que defi-
nem o espírito da Companhia de Teatro Palabar: “A amizade, a camara-
dagem, a solidariedade que existe no teatro é revelada muito bem aqui 
no grupo – e isso passa também para o público. O mais importante é ir 
para cima do palco, ouvir os outros e gostar de aprender. Fundamen-
talmente, gostar de aprender com os outros. No fundo, partilhamos 
experiências de teatro e de vida, porque é aqui que pomos aquilo que 
trazemos às costas ao longo do tempo. Umas coisas mais pesadas e 
outras mais leves. E esta troca de experiências, independentemente da 
idade, é interessante”, conta-nos José, aproveitando para referir que a 
criação desta Companhia surge após o término de outro grupo à qual 
pertencia, juntamente com Brice e Isabel. 

Recrutando os talentos dos jovens atores (como as artes marciais ou 
as técnicas musicais) para as peças que levam a palco, seja no próprio 
auditório que a junta de freguesia de Merelim tão gentilmente cedeu 
para espaço de ensaio e apresentação, revitalizando uma cultura já 
perdida na freguesia há mais de 50 anos, seja noutros palcos de even-
tos promovidos pela Câmara Municipal de Braga, como a Noite Branca 
e a Braga Romana, a Companhia de Teatro Palabar é um exemplo da 
vontade de quem ama uma arte tão nobre. O teatro é, para eles, uma 
fuga ao quotidiano. Um amadorismo que se torna profissional pela 
determinação e criatividade que acompanha cada peça escrita, cada 
personagem criada e cada movimento ensaiado. 

Em breve, poderemos ver a Companhia de Teatro Palabar apresen-
tar-se no festival Olh’ó Teatro (em julho) e noutras iniciativas teatrais 
organizadas pelo grupo ou pelo município. 

Partilhamos experiências de 
teatro e de vida, porque é aqui 
que pomos aquilo que trazemos 
às costas ao longo do tempo.

TEATRO
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MARIA BEATITUDE

Entre luz e sombra

U
m jeito meigo, numa pronúncia do Norte que não denuncia 
um sotaque característico. Um traço expressivo, numa 
pintura que traz histórias em cada rosto que preenche a 
tela. Um olhar feminino sobre a própria vida feminina, 
representada entre a luminosidade do poder da mulher e 

a sombra das dores que ampara ao longo do seu percurso. É desta forma 
que descrevemos o trabalho de Maria Beatitude, uma jovem pintora 
cuja aura artística se esconde atrás dos quadros que, à primeira vista, 
podíamos pensar tratarem-se de autorretratos. Recatada, preferindo 
não revelar o seu rosto à fotografia, Maria Beatitude expõe, até 22 de 
abril, Mulheres de Luz e Sombra, no Teatro Gil Vicente, em Barcelos. 

“Tudo começou com as brincadeiras de criança, principalmente 
com as bonecas. Enquanto fazia as roupinhas, inventava sempre uma 
história que depois acabava por aparecer nos meus desenhos. Nunca 
tive influências ao nível artístico, mas felizmente sempre me foi 
dada toda a liberdade para seguir o que me fizesse sentir feliz. Hoje, 
acredito que foram aquelas brincadeiras de criança que me ajudaram 
a desenvolver a criatividade que acabou por influenciar a minha vida 
profissional e artística”, conta-nos Maria Beatitude. 

Com formação em Design Têxtil, Design Gráfico e Pintura, dando-
lhe uma noção compacta das cores, Maria Beatitude apresenta 
trabalhos em série, em acrílico e óleo sobre tela, e define-se a si própria 
como “uma jovem artista plástica com muita vontade de continuar 
a progredir, mas consciente de que tal só é possível se persistir em 
aprender e descobrir”. Nesta série apresentada em Barcelos, os gestos 
e as expressões femininas emergem dos quadros, numa espécie de 
afirmação de um olhar poético sobre a vida. “A inspiração está em 
todo o lado. Não sei se tenho uma análise poética… talvez me perca 
com facilidade a olhar e a pensar em determinadas coisas. Acho que 
é esse tempo que me deixa olhar tudo de outro modo. Os gestos e as 
expressões das pessoas revelam muito das suas e das minhas histórias”, 
afirma Maria Beatitude, acrescentando: “Os enredos fascinam-me! Os 
meus processos criativos passam sempre por uma ideia que depois se 
torna numa narrativa com detalhes e humor”.

Com elementos contrastantes a fortalecer a sua arte, quebrando a 
monotonia da obra e revelando detalhes mais obscuros, misteriosos 
até, da figura feminina, a artista coloca em evidência com a exposição 
Mulheres de Luz e Sombra as dicotomias humanas, entre o que 
mostramos e o que escondemos. “Acredito que todas as pessoas têm 
um lado de luz que é visível e conhecido, e um lado de sombra que 
será um lado mais protegido e privado. Foi assim que surgiu esta série 
onde mulheres misteriosas são protegidas pela sombra e reveladas pela 
luz”, explica-nos. 

POR Andreia Filipa Ferreira   FOTOGRAFIA Nuno Sampaio

PINTURA

MARIA BEATITUDE

Instalação O Processo – 150 trinchas e uma tela, incluída no espaço da exposição 
Mulheres de Luz e Sombra, no Teatro Gil Vicente, em Barcelos.
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PINTURA

Mas nem só de rostos e gestos femininos se compõe o repertório 
de Maria Beatitude. Em Histórias Conjugadas, uma série icónica da 
pintora, Maria Beatitude apresenta obras em óleo e acrílico sobre tela, 
combinando cores e dando ênfase à palavra. Ou melhor, aos verbos. 
“Eu disse que as histórias e o humor estão sempre por detrás dos meus 
trabalhos. Certo dia, tive dúvidas em relação à conjugação de um 
verbo.  Ao consultar os respetivos tempos verbais, fiquei encantada 
com a disposição gráfica de todos os tempos nas várias pessoas, 
mas era apenas informativo, monótono. Não resisti a escrever mini 
narrativas onde os verbos indicam ações, situações ou estados, com 
pessoas, número, modo, tempo e voz. Adoro o resultado!”, esclarece 
a pintora. 

Com a tal pronúncia do Norte que não denuncia nenhum sotaque 
em particular, Maria Beatitude é um nome forte, numa arte suave, 
delicada, poderosa na maneira de ser interpretada. A sua obra é para 
ser observada sem pressas, sem suposições e sem devaneios. É uma 
mensagem pura de uma mulher que abraça a sua luz e a sua sombra, 
com todas as voltas e revoltas. 

A inspiração está em todo o lado. 
Não sei se tenho uma análise 
poética… talvez me perca com 
facilidade a olhar e a pensar em 
determinadas coisas.
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CINEMA
por João Palhares

O cinema francês (II)*

N
o teatro Robert-Houdin em Paris (que comprou em 1888) 
e na recta final do século XIX, Marie-Georges-Jean Méliès 
encantava o público francês com os seus números de ma-
gia, quando assistiu às primeiras apresentações públicas 
dos filmes dos irmãos Lumière e dos seus operadores. Não 

conseguindo comprar a câmara e o projector a Louis Lumière, que lhe 
terá dito que o cinema não tinha futuro, pôs as mãos à obra e adap-
tou pessoalmente uma câmara que conseguiu comprar em Inglaterra, 
aplicando os seus talentos como mágico à medida que ia descobrin-
do efeitos possíveis em acidentes de projecção. Enquanto os anos iam 
passando, os efeitos de Méliès iam ficando cada vez mais sofisticados 
e abriam um oceano de possibilidades para a arte do cinema. Exposi-
ções multiplicadas, cadeiras automáticas, cenários rotativos e cheios 
de entradas secretas, calabouços mágicos... O génio de Méliès abria 
assim caminho para os grandes engenheiros do cinema, de Allan Dwan 
a Jacques Tati, de Buster Keaton a Pedro Costa.

A dupla herança dos Lumière e de Méliès foi muitas vezes posta 
em diálogo interno, começando por se dizer que os primeiros teriam 
inventado o documentário e o segundo a ficção (há já mais de cem 
anos, para verem a falsa pertinência em se discutirem as fronteiras en-
tre o documentário e a ficção como se fosse uma coisa absolutamente 
nova. Quantos simpósios, quantas mesas redondas, este ano? Enfim), 
recusando-se depois essa noção e dizendo que foi ao contrário, que a 
ficção estava nos Lumière e o documentário em Méliès (e lembre-se 
um diálogo de La chinoise (1967) de Jean-Luc Godard, em que o per-
sonagem de Jean-Pierre Léaud rematava uma conversa perguntando 
“o que fez o Méliès na altura? Ele filmou a viagem até à lua. Méliès 
filmou a viagem do Rei da Jugoslávia ao presidente Fallières. Agora, 
podemos dizer, que eram reais acontecimentos da actualidade. Tu ris-
-te, mas é verdade. Ele criou os eventos da actualidade. Ele recriou os 
eventos da actualidade. Mas eram acontecimentos da actualidade. Eu 
diria até que Méliès é brechtiano. Não se esqueçam disso, ele era bre-
chtiano.”), até aos dias de hoje, em que se dirá que os irmãos pioneiros 

são a cabeça do cinema, onde está alojada a alma, e Méliès o corpo, 
onde bate o coração. De uma coisa não há dúvida: devemos-lhes tudo.

Quem são os filhos de Méliès, no cinema? Jean Vigo, Sacha Guit-
ry, Jean Renoir, Georges Franju, François Truffaut, Jacques Demy, Alain 
Resnais, Jean-Claude Brisseau, Léos Carax? Quem são os filhos de Lu-
mière? Jean-Pierre Melville, Godard, Robert Bresson, Éric Rohmer, 
Jacques Rivette, Jean-Marie Straub, Danielle Huillet, Marguerite Duras, 
Jean Rouch? Fará sentido a divisão? Continuemos a nossa viagem...

* O Lucky Star - Cineclube de Braga continua a sua aventura pelo ci-
nema francês, dividindo as suas sessões pelas salas de cinema do Braga 
Shopping (às Terças-Feiras) e pelo estaleiro cultural da velha-a-branca 
(às Sextas). Encontrem-nos no facebook e espreitem a programação. 

Nota: Este artigo não foi escrito segundo o novo acordo ortográfico. 

Sobre o Autor
I'm a stranger here, myself.

Enquanto os anos iam passando, os 
efeitos de Méliès iam ficando cada 
vez mais sofisticados e abriam um 
oceano de possibilidades para a arte 
do cinema.
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TALENTO
por Helena Mendes Pereira

B
ecken Filipe (n.1983) foi uma das descobertas de 2017. No 
primeiro desafio que lhe lancei, surpreendeu-me. Era o ros-
to de um engraxador do Porto, de 120 x 185 cm, onde não 
estava apenas a fisionomia do homem, mas a sua alma azul, 
o olhar lento, difícil de captar em macro escala, sem cari-

caturar, sem hiper-realisticamente representar, mas retendo tudo. No 
segundo desafio captou a alma africana numa série de rostos infantis, 
encimados em paleta pop que consegue depurada sobre a madeira, 
que tem sido o seu suporte preferencial. 

Artista natural de Lisboa, cresceu entre o Estoril e Berlim (para 
acompanhar o pai, também pintor). Fixou-se em Braga em 2006, ci-
dade que tomou já como sua. É um entusiasta da agitação cultural; 
interessa-se pela mutação do espaço urbano através da intervenção 
artística mas é em casa, no conforto da família, que tem encontrado as 
suas maiores fontes de inspiração.  

Becken Filipe itinerou as suas paixões na dualidade da sua forma-
ção académica: entre o design de comunicação (IADE) e a escultura 
(FBAUL). Da fusão havia de surgir a pintura, prática recente, mas cons-
tante e diária. Contudo, o desenho fez sempre parte dos seus dias, o 
que se sente nas opções estéticas do, agora, pintor que prefere a figura-
ção e dedilha ao pincel, com enorme delicadeza, perfecionismo e nota-
da influência do expressionismo de raiz alemã, rostos, corpos e, acima 
de tudo, movimentos e relações de cumplicidade entre o representado 
e o seu contexto de enquadramento imaginado. O caminho não é de 
passado extenso, mas apresenta-se como promissor. A cada nova cria-
ção que nos revela, mas se apura o estilo, de domínio técnico que, 
contudo, não deixa de ser experimental; a paleta é suave e há sempre 
uma luz (ou nuvem) em branco que cria um efeito entre a névoa e os 
dias de sol da primavera. 

As exposições são ainda de geografia local, preparando-se, após um 
período de definição temática, para pensar a sua primeira individual. 
Becken Filipe é exemplo de um artista que assume personalidade na 
maturidade e que persegue com resiliência a pintura como olhar sobre 
o mundo – o mundo sensível (o seu) e o quotidiano (também nosso). 

Edward Hopper (1882-1967) escreveu que “A pintura é uma gra-
vação da emoção”. Disse também que se “pudesse dizer isso em pala-
vras, não haveria nenhuma razão para pintar”. Becken Filipe está nesse 
intervalo. Tomou-me a atenção pela capacidade de reter almas nos 
ritmos corpóreos que pinta. Vão-se esgotando as fontes, diz-me sem-
pre. Desligar-se-á desse real em breve, quando a imaginação se tornar 
matéria dizível, razão para pintar. 

Sobre o Autor
shairart chief curator.

Becken Filipe entre a névoa e 
os dias de sol de Primavera
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A CIVILIZAÇÃO DO ESPECTÁCULO
por Cátia Faísco

.Os provincianos.
“E A MINHA PERGUNTA AQUI É: SERÁ QUE É 
PRECISO ESTAR EM LISBOA PARA SE TER UM 
TRABALHO ARTÍSTICO VALIDADO? OU PARA SE 
SABER QUE SE EXISTE ENQUANTO ARTISTA?”

uando era pequena, muito pequenina mesma, recor-
do-me de ficar absolutamente fascinada com o som 
dos saltos altos a percorrer a calçada pela noite aden-
tro. Adormecia com uma espécie de sorriso porque 
adorava a sensação de imaginar pessoas a viver aven-
turas enquanto eu dormia. Isto acontecia quando ia 
a Lisboa com os meus pais que, durante muitos anos, 
mantinham aquela saudade extrema da cidade que 
os vira nascer. No regresso a casa, perguntava-me 

porque é que tinham escolhido viver tão longe da capital, onde tudo 
acontecia. Mas, depois cresci e essa espécie de fascínio pela cidade das 
sete colinas, encolheu. Não porque tivesse deixado de a adorar, mas 
por ter percebido que o país era composto por tantos e tantos sítios 
igualmente interessantes e importantes.

Em Fevereiro, fui ao 2º Encontro Nacional de Escolas de Teatro, 
uma iniciativa fabulosa que é acolhida e organizada pelo Teatro Na-
cional D. Maria II. E, qual não foi o meu espanto quando me vi de re-
gresso a uma espécie de século XIX em que se volta a utilizar a palavra 
“província” para distinguir todas as outras cidades que não são Lisboa. 
Se o vocábulo tivesse sido utilizado apenas uma vez e apenas por uma 
pessoa, creio que não teria dado por ela. Mas, a insistência na divisão 
do “nós, na província... e vocês aqui em Lisboa”, confesso, começou a 
causar-me uma certa urticária.  E vocês sabem como sou com este tipo 
de comichões...

O problema não está somente relacionado com o ponto de vista 
de quem o exprime, mas com o facto de serem pessoas que ensinam, 
que estão numa posição privilegiada de influenciar os seus alunos. E, 
pergunto-me, que tipo de cidadãos estaremos nós a ajudar a formar 
quando lhes dizemos constantemente que não podem trabalhar no 
sítio em que estão a estudar? Ou que não serão alguém se não se mu-
darem para Lisboa? Ou que a cidade/vila/aldeia onde vivem é apenas 
“a província”? 

Hoje as distâncias tornam-se cada vez menores. E, felizmente, vive-
mos num país onde é possível percorrer toda a sua longitude no mes-
mo dia. Conheço muitas pessoas que vivem em Lisboa e que não vão a 
um terço dos espectáculos. E outras tantas que moram em Guimarães, 
Porto, Aveiro, e que vão. Não é uma questão de localização, é uma 
questão de atitude, é uma questão de vontade. É claro que na capital 
há mais oportunidades, porque também há mais oferta. Mas, também 
é possível trabalhar noutros pontos do país. E, nem de propósito, fui 
ver o Canas 44, um espéctaculo com direcção artística de Victor Hugo 
Pontes, onde se fala dos lugares que vão desaparecendo. Canas 44 é 
uma criação da Amarelo Silvestre, uma companhia que desenvolve a 
sua criação a partir de Canas de Senhorim.

E a minha pergunta aqui é: será que é preciso estar em Lisboa para 
se ter um trabalho artístico validado? Ou para se saber que se existe 
enquanto artista?

Recordo mais facilmente as pessoas por características que as de-
finem, do que pelos seus nomes. E, por isso, a pessoa que mais vezes 
repetiu a palavra que deu mote a esta crónica vai ficar na minha me-
mória como “a provinciana”. Espero lembrar-me sempre de todas estas 
coisas para dizer aos meus alunos que a vida artística fora de Lisboa é 
possível e que sim, o resto do país, não é só província. 

Nota: Este artigo não foi escrito segundo o novo acordo ortográfico.

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



FOTOGRAFIA
por Daniel Camacho

A o falarmos de fotografia de pormenor, associamos a fotogra-
fia macro e por consequência a flores e insetos, no entanto, 
este tipo de fotografia vai muito além dessas temáticas. Na 
realidade, fotografar pormenores é mostrar um novo mun-

do, uma forma diferente de ver. Quando estamos perante um determi-
nado cenário, todos vemos o geral. Explorar o pormenor é encontrar 
um número infinito de assuntos e de possibilidades fotográficas. É ne-
cessário usar objetivas macro que permitem aproximar para focar um 
objeto de forma a destacá-lo, criando uma escala irreal. Ao fotografar-
mos tão próximos de um objeto criamos fotografias com pouca pro-
fundidade de campo, desfocando tudo o que está à frente ou atrás do 
mesmo. Se não tivermos uma objetiva macro, podemos fazer com uma 
objetiva de distância focal fixa ou mesmo com uma câmara compacta 
usando o modo macro. O uso de um tripé poderá também ser útil em 
determinadas situações. Encontramos pormenores em todos os locais, 
a nossa fotografia poderá também ser, por exemplo, apenas uma visão 
detalhada de um pormenor de uma catedral. 

Fotografia de Pormenor
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INSTAGRAM INSTAGRAM 

O estado dos sítios invisíveis
ALEXANDRE COELHO LIMA  ESTÁ NA RUA

POR Nuno Sampaio  FOTOGRAFIA @ alexcoelholima

Há uma linha de cor que nos ajuda a fazer parte do teu 
mundo: dos locais vazios de gente. A cor é o teu método 
de persuasão estético para quem vê as tuas fotos?
A cor é um dos métodos, mas não o único. O seu uso ou do 

preto e branco é definido caso a caso, mas talvez me incline mais para 
o preto e branco, por achar que “limpa” mais a fotografia. Procuro 
preto e branco para enfatizar a forma ou quando a cor reduz o impacto 
ou provoca “ruído”.
A composição é, sem dúvida, a minha maior preocupação, quase uma 
obsessão e surge do facto de ser arquiteto, onde a composição não 
sendo tudo, é essencial. O jogo de luz, o claro e escuro, as sombras 
produzidas são também temas que gosto muito de trabalhar.

As personagens das tuas histórias são distantes, isoladas, quase 
como se fossem colocadas em sítios estratégicos. O estado de foto-
grafar todos os símbolos numa simbiose de entrosamentos é a tua 
procura mais natural na fotografia?
Essa simbiose de todos os elementos com a figura humana é a mais 
recorrente. A personagem surge única, porque uma é suficiente para 
humanizar e dar escala ao espaço. Dizem que as fotos refletem a perso-
nalidade de quem as capta e suponho que comigo não é exceção. Não 
sou um solitário, mas aprecio o isolamento, e tenho necessidade de 
momentos a sós. O ato de fotografar é quase sempre sem companhia.
A figura humana aparece distante por respeito à mesma, pois procuro 

que não seja identificável, mas nem sempre isso acontece. Surge nor-
malmente como o elemento principal da composição, “colocada” nos 
sítios que chamam mais a atenção, ou seja, a regra dos terços. Para que 
isso aconteça, “persigo” a pessoa e disparo várias vezes. Quando passo 
à edição opto pela foto que considero que fica melhor composta no 
conjunto. Acontece muito ver um cenário ideal e esperar que alguém 
passe para fotografar, ou correr atrás de alguém que se dirige para um 
sítio, que sinto que é especial, é tudo muito rápido e instintivo!

Todos os teus sítios parecem madrugadores - matinais na luz, no 
movimento –, compondo um estado introspetivo. Fotografar é 
uma licença para ser livre?
Isso acontece por dois motivos, primeiro porque gosto de me levantar 
cedo, depois porque a luz do amanhecer é especial. No entanto, isto 
não quer dizer que não goste de fotografar noutras alturas do dia. 
Sempre que posso também procuro fotografar ao fim da tarde, quando 
a luz também é estimulante e mágica.
Um estado introspetivo? Sim, porque sou assim, muitas vezes fechado 
no meu mundo, sou aquário! É quando saio para fotografar que se apo-
dera de mim um grande sentido de liberdade, vou para onde quero, 
quando quero e registo o que pretendo, o que capta o meu olhar.

Qual é a cidade que te faz levantar de madrugada para fotografar?
Todas as cidades ou lugares me fazem madrugar para fotografar, mas 
talvez o Porto, por ser das cidades mais próximas de Guimarães a mais 
vasta, com muitos temas e com o Rio Douro, que, com o seu típico 
nevoeiro consegue-se fotos deslumbrantes! 
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Ilhas Faroé, 
um paraíso natural em pleno século XXI 

POR Joana Soares

Fotografia: Christoffer Collin / visitfaroeislands.com
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BÚSSOLA

A s Ilhas Faroé, localizadas no Atlântico Norte, entre as terras 
escarpadas da Escócia e a Islândia, são um território depen-
dente da Dinamarca. O pequeno arquipélago, formado por 
18 ilhas maiores e outras menores (desabitadas), apresenta 

uma morfologia com um relevo acidentado, rochoso e com costas ín-
gremes recortadas por fiordes. Neste cenário de perfeita harmonia com 
a natureza, pode apreciar algumas das tradições dos faroenses, como a 
dança em cadeia acompanhada de baladas vocais, a gastronomia ou o 
louvado desporto nacional, a corrida de barcos. Nesta pequena comu-
nidade, que vive ainda um pouco à moda antiga, consegue contar os 
semáforos apenas com uma mão!

Se quiser viajar para este pequeno paraíso escandinavo, a melhor al-
tura para o fazer será de maio a setembro, sendo que quatro ou cinco 
dias são suficientes para conhecer o país. E, mesmo viajando no verão, 
prepare-se para levar na mala agasalhos, um corta vento, um impermeá-
vel e calçado confortável. Mesmo na estação mais quente, as tempera-
turas raramente são acima dos 10ºC, já para não falar do vento e dos 
aguaceiros esporádicos durante todo o dia. No inverno torna-se um pou-
co complicado fazer turismo nas Ilhas Faroé, uma vez que os pontos de 
interesse são atrações naturais e as horas de luz solar são poucas, mas, 
mesmo assim, as temperaturas raramente são abaixo dos 0ºC.

Opções de locais belíssimos para apreciar não faltam: há, por exem-
plo, a ilha Mykines, a aldeia Saksun, na zona norte da ilha Streymoy, 
onde há um lago que faz fronteira com o oceano, ou a aldeia Gjógv, 
na ilha Eysturoy, que tem um elegante porto natural. A cascata Bøsda-

lafossur, um pouco escondida, mergulha do lago de Leitisvatn direta-
mente no oceano e é um dos pontos mais bonitos das Ilhas. A cascata 
e majestosa falésia Trælanípan, de onde eram outrora atirados os es-
cravos debilitados, são também pontos de interesse. Se estiver bom 
tempo, pode aproveitar para fazer uma viagem num barco de pesca 
local, aproveitando para ver a paisagem grandiosa a partir do mar e 
entrar em contacto com um dos aspetos mais fundamentais da cultura 
faroense. Para um pouco mais de ação, pode fazer uma tour pelas gru-
tas ou uma caminhada pela aldeia de Norðradalur, na costa ocidental 
de Streymoy, de onde se pode ver a ilha Koltur e fazer escalada numa 
impressionante parede de basalto. Ainda na ilha Streymoy, não pode 
deixar de visitar a capital, Tórshavn, uma cidade antiga que se estende 
ao longo do porto e está repleta de casas antigas bem preservadas.

Quanto à melhor solução para alojamento, alugar um apartamento 
pode ser uma boa opção. Como os hotéis ainda são raros, lotam rápido. 
Para além disso, o preço não é o mais apelativo. Para explorar o país, 
como os transportes públicos praticamente não existem e as excursões 
são muito limitadas, o ideal será alugar um carro. As ilhas principais 
são interligadas por pontes e túneis e as distâncias são curtas, por isso 
as viagens não se tornam cansativas. O maior problema pode ser com-
preender as indicações, que estão na língua nativa. Mas não é motivo 
para preocupação: o país é pequeno e com um mapa consegue orien-
tar-se bem. Apesar de as Ilhas Faroé não serem grandes, são um terri-
tório recheado de belezas naturais. Em cada pequena cidade há algum 
recanto para ver e as paisagens são sempre incríveis. 
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MINHOTOS PELO MUNDO

A capital da Irlanda concilia o contraste entre o modernis-
mo e a tradição. Com uma história rica, mas um quan-
to atribulada, Dublin tem-se afirmado economicamente 
como um dos destinos de eleição de vários jovens emi-
grantes que procuram melhores condições, como é o 

caso de Ricardo ‘Giga’ Silva. Licenciado em Relações Internacionais e 
mestre em Marketing e Gestão Estratégica pela Universidade do Mi-
nho, o bracarense decidiu partir para tentar a sua sorte na Ryanair, 
primeira paragem de uma escalada profissional que não se ficou por 
aí: “A falta de emprego qualificado, o excesso de notícias pessimistas e 
a vontade de experienciar algo mais levaram-me a aventurar fora. Seis 
anos depois, não me arrependo nem um pouco. Neste momento, estou 
a trabalhar para a Google como consultor de soluções para produtos”.

A adaptação não foi difícil e hoje, então, sente-se como ‘peixe dentro 
de água’. Apesar do ritmo intenso e das exigências diárias da profissão, 
o minhoto está a desfrutar da sua estadia além-fronteiras, ao destacar 
a hospitalidade dos locais, a gastronomia variada e a animação pro-
porcionada pelos típicos pubs. “Há cada vez mais portugueses por cá 
e, obviamente, alguns fazem parte do meu ciclo de amigos, facto que 
ajuda a matar as saudades de Portugal. No entanto, procuro não me 
limitar a travar amizades por causa de nacionalidades, ou não estivesse 
numa cidade onde 40 por cento da população é estrangeira”, salienta. 

Em bom português, ‘nem tudo são rosas’, pelo que inicialmente o 
ambiente económico irlandês causou alguns constrangimentos. “Desde 
os preços dos supermercados que eram adequados a um povo com maior 
poder de compra, aos preços galopantes das rendas que subiam todos 
os meses”, comenta Ricardo. Porém, a partir do momento em que se 
consolidou, o problema foi outro: partir ou ficar? “Estar longe da família 
nunca é fácil e do amor também não”, confessa. Mas a sua cara-metade 
poupou-lhe essa penosa decisão e mudou-se para Dublin, onde agora 
partilham diariamente os sabores e dissabores da vida de emigrante. 

A par dos entes queridos, de Portugal guarda saudades de muitas 
coisas, mas, sobretudo, da comida. Assado no forno, arroz de tomate 
com sardinhas e rojões à moda do Minho são algumas das ‘tentações’ 
que recorda com mais lamento. Mesmo assim, está decidido a ficar na 
cidade que o acolheu, desde o primeiro instante, com precipitação. 

Mas nem só de chuva, amor e simpatia para com o próximo se conta 
esta experiência. Com 28 anos, Ricardo Silva aproveita a oportunida-
de para sugerir uns quantos pontos turísticos aos seus conterrâneos: 
“Começo por recomendar uma visita ao Phoenix Park e ao Stephen’s 
Green, os mais bonitos espaços verdes para se passear. Para os amantes 
de História, interessa visitar a prisão de Kilmainham e o Museu Na-
cional de História da Irlanda. Para os amantes da cerveja, uma visita 
à Guiness Storehouse é indispensável. Para acabar, uma paragem em 
cidades piscatórias como Howth e Bray”. 

Nem a chuva demove a 
‘sede’ de vencer
AFAMADA PELAS INÚMERAS OPORTUNIDADES 
PROFISSIONAIS E A SIMPATIA DO SEU POVO, 
A CIDADE DE DUBLIN É TAMBÉM CONHECIDA 
DEVIDO ÀS CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS 
POUCO AGRADÁVEIS. DESDE HÁ SEIS ANOS, 
ESTA É A NOVA CASA DE RICARDO ‘GIGA’ SILVA, 
UM BRACARENSE QUE NÃO TEVE MEDO DE 
ARRISCAR, APOSTOU E VENCEU, SEM NUNCA 
DESISTIR DO AMOR.
POR Filipa Santos Sousa
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ESPAIRECER

O Vale de S. Torcato Houses & Wine Bar é o lugar onde a pai-
sagem desperta os sentidos e permite recuperar as energias. 
A seis quilómetros do Castelo de Guimarães, a pacata vila de 
S. Torcato situa-se numa zona rural do concelho da cidade 

que viu nascer Portugal. É desde o verão do ano passado que este es-
paço oferece alojamento requintado. É em harmonia com a natureza 
e com a riqueza do património cultural que são garantidos o conforto, 
a tranquilidade, a segurança e o bem-estar para todos os que vêm a 
este espaço. 

As casas estão equipadas com sala de estar, kitchenette e camas com 
lençóis de algodão. As paredes são feitas com tijolo, o que permite maior 
isolamento térmico e acústico. Nestes alojamentos cabem dois adultos e 
duas crianças. Os jardins têm árvores de fruto e camélias, junto à pisci-
na, para relaxar o corpo e a alma. As estátuas de Dinis Ribeiro, artista lo-
cal, destacam-se neste espaço. O artesanato que faz parte da decoração 
é de António Araújo e os quadros são de Pedro Guimarães. 

Um horto com mais de 100 variedades de camélias é um ponto de 
interesse a visitar, assim como o lago artificial que se encontra a 200 
metros. Com bom tempo, pode aproveitar os banhos de sol no terraço. 
Pode também usufruir de uma massagem e explorar a zona do mini-
golfe. Por ali, há bancos de madeiras e mesas para fazer piqueniques, 
perto do rio Selho. O Wine Bar está sempre aberto e é o sítio ideal para 
quem deseja tomar um copo enquanto chega o fim da tarde. Para já, o 
Vale de S. Torcato Houses & Wine Bar ainda não tem refeições no local, 
mas o espaço tem parcerias com restaurantes do concelho.

Com nome inspirado na figura de S. Torcato, mártir do cristianismo, 
venerado na terra e na identidade do território, este refúgio tenta re-
plicar o ripado dos espigueiros, as pérgulas e alpendres, as habitações 
dispersas, a praceta, a água e o respeito pela tipografia natural. O Vale 
de S. Torcato Houses & Wine Bar foi premiado com o Guest Review 
Awards 2017 pelo Booking, com uma pontuação de 9.6 em 10. 

VALE DE S. TORCATO HOUSES & WINE BAR

Escapar à cidade
POR Rita Almeida
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MINHO CICLÁVEL

Quatro percursos cicláveis à (re)
descoberta de Guimarães

POR Carla Rocha

É da procura crescente pelo turismo de natureza e a vontade 
de usufruir do património natural, arquitetónico, paisagístico 
e cultural, sem a degradação do mesmo, e também no segui-
mento do compromisso da Divisão de Turismo da Câmara Mu-

nicipal de Guimarães em promover a cidade, numa estratégia conjun-
ta de envolvimento de todos os seus operadores turísticos, que a Get 
Green promove o cicloturismo.
Cada percurso turístico, disponibiliza atividades complementares ao 
longo do mesmo, com a possibilidade de o utilizador ser autónomo ou 
acompanhado por um guia, numa bicicleta normal ou elétrica.

ECO HISTÓRICO
Partindo da Plataforma das Artes e Criatividade, vamos encontrar a 
Praça do Toural, considerada o coração da cidade. Seguindo pelo cen-
tro histórico, Património Cultural da Humanidade em 2001, vamos en-
contrar a Zona de Couros onde se curtiam e surravam as peles. Sempre 
pedalando, vamos às Hortas Pedagógicas, uma porção de terra pincela-
da de tons verdes, e a Cidade Desportiva.
Este percurso de 12 km viaja entre o passado e o presente da cidade.

ECO SPORT
Partindo de Guimarães e passando pelo Parque da Cidade, entramos 
na ciclovia Guimarães-Fafe. Este trilho era a antiga linha ferroviária, 
desativada em 1986. Seguimos pelo Centro de Fafe até encontrar a 
Barragem da Queimadela com a sua elogiada “Praia Acessível – Praia 
para Todos”. Nas suas águas claras pode praticar-se canoagem. Conti-
nuando mais um pouco deparamo-nos com a Aldeia do Pontido, que 
nos leva a imaginar o chiar dos carros de bois que marcaram os sulcos 
na calçada. Um percurso inesquecível de 30 km.

ECO ZEN
Partindo de Guimarães tomamos a direção da Pousada de Santa Ma-
rinha da Costa, antigo convento fundado pela Rainha D. Mafalda em 
1145. Subindo até à montanha da Penha, deparamo-nos com uma lu-
xuriante vegetação, ermidas e penedos onde o sagrado e o profano 
se cruzam. Há ainda a destacar o Santuário e o ponto mais alto de 
Guimarães, a Praça PIO IX. 
Um percurso surpreendente de 18 km.

ECO SPA
Partindo de Guimarães, e percorrendo a margem do Rio Ave, encon-
tramos o parque de campismo das Taipas, o Parque de Lazer e as suas 
famosas Termas. Esta estância termal dotada de águas terapêuticas e 
uma gama de cosméticos naturais pode ser uma excelente escolha para 
relaxar e repor energias. Continuando a pedalar em direção à Citânia de 
Briteiros, vamos encontrar o Avepark, um Parque de Ciência e Tecnolo-
gia. Na Citânia de Briteiros, as suas ruínas arqueológicas são uma prova 
extraordinária da existência de um povoado primitivo.
Um percurso de 15 km que mergulha na arqueologia esses livros de 
pedra que nos falam do passado.

Mais informações: getgreen.pt@gmail.com 

Às vezes ouço passar o vento e só 
de ouvir o vento passar, vale a pena 
ter nascido”
- Fernando Pessoa   
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Carolina Herrera, toques primaveris 
numa linha vivaz

Resort 2018 é a mais recente coleção e foi inspirada na beleza da estação 
primaveril e, por isso, esperam-se as mais vibrantes flores. Jasmim, hibiscos 
ou buganvílias são o impulso de uma linha que combina cores, texturas e 
formas. Os contrastes complementam-se e criam peças únicas com deta-
lhes florais, como a aplicação de papoilas empregadas à mão, dando senti-
do à elegância feminina. 

ATELIER

Piaget, a exuberância de joias 
românticas e elegantes

A coleção Piaget Rose celebra a mulher feminina, cuidada e alegre atra-
vés de acessórios elegantes e delicados em ouro rosa e diamantes. Os 
brincos em ouro rosa de 18 quilates com dois diamantes de corte bri-
lhante, inspirados na rosa Yves Piaget, criam a ilusão de uma flor real, 
fresca e com brilho como se estivesse coberta de orvalho. Cada peça é 
criada ao pormenor e com detalhes finos e seletos.

Eleuterio Jewels, um tributo à estética 
dos anos 30

O espírito livre e boémio característico da época entusiasma a marca por-
tuguesa destinada a públicos modernos e contemporâneos. Um conjunto 
de joias únicas, produzidas manualmente pelos artesãos da marca, que se 
especializou na arte da filigrana, uma técnica milenar de produzir peças 
com finos fios de ouro. Joias elegantes que ganham novas estéticas, novas 
combinações de ouro e diamantes com um elevado padrão de qualidade e 
acabamento. Os brincos da coleção Couture são em ouro bicolor e com 124 
diamantes.

Josefinas, a elegância não se mede pelo 
tamanho do salto alto
Para as Josefinas, a elegância feminina é possível em sapatos rasos. A marca 
portuguesa recupera a sua ligação ao ballet para enaltecer a mais recente co-
leção, Dancing Shoes. Uma linha apaixonante que resulta da reinterpretação 
dos tradicionais sapatos de dança e propõe uma coleção de quatro modelos, 
dois em veludo (rosa ou bordô) e dois em pele genuína (rosa ou preta com 
uma pérola verdadeira).

âme moi homenageia a exuberância 
da cultura italiana

A nova coleção primavera/verão é um tributo às poderosas mulheres 
italianas da indústria da moda. A beleza única do mediterrâneo dá vida 
a uma linha cheia de cores e mistura de texturas, que é já uma carac-
terística própria da marca. A paleta de tons quentes e suaves como o 
laranja elétrico, o rosa ou o vermelho garrido provocam desejos em 
acessórios como as mini-carteiras.
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Prada Black, a essência da 
sensualidade masculina

O primeiro perfume da gama Luna Rossa é uma nova 
fragrância masculina que reforça o confronto entre a 
inovação do homem e o poder irresistível do seu am-
biente. Um aroma que se adapta à correria para o tra-
balho ou aos momentos de tempo livre. O resultado 
proporciona um equilíbrio entre a quente sensualida-
de e a frescura forte. Num frasco totalmente opaco e 
de cor escura, a icónica linha vermelha torna-se preta 
deixando apenas o logótipo da marca a branco.

ATELIER

Carrera, a excelência do design 
italiano

A nova coleção Signature foca em estilos que combinam o formato 
clássico e o artesanato com um toque de atitude urbana. Um novo con-
ceito que estreou nessa gama foi a “Dobradiça Tanque”, que pretende 
assegurar uma usabilidade confortável tornando os modelos mais le-
ves e flexíveis. Esta coleção apresenta novos modelos com a icónica 
frontal riscada destacando o símbolo da bandeira, o que proporciona 
detalhes frescos aos eternos formatos clássicos. Na imagem, pode-
mos ver o modelo Carrera 165/S.  

Miguel Vieira, três décadas de 
individualidade

A nova coleção primavera/verão é uma celebração de carreira. Não só pe-
los trinta anos de criação da marca como pela forma como foi reafirmando 
o seu carácter único e individual que a caracteriza. Esperam-se jogos de 
volume entre peças slim e oversized, peças clássicas com um toque des-
portivo e as assimetrias. Uma linha arrojada e elegante, tanto de homem 
como mulher, com materiais cuidadosamente selecionados que variam 
entre algodões estampados, rendas ou malhas.

Calvin Klein e a inspiração vintage

Numa fusão entre modernidade radical e sofisticação intemporal, a 
Calvin Klein apresenta um modelo masculino retro-moderno: Calvin 
Klein High Noon. De inspiração vintage, esta coleção apresenta varia-
ções de braceletes em pele preta ou castanha ou malha em aço, com 
mostrador preto ou prateado a condizer. Com linhas suaves, vidro cur-
vado e a sua caixa arredondada, este modelo Calvin Klein é resistente à 
água e encontra-se disponível nas lojas Boutique dos Relógios e nou-
tros agentes autorizados da marca.
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COZINHAR

Mais uma RUA, mais uma receita. Com um estilo de vida 
cada vez mais saudável, este mês trazemos uma receita 
que além de saudável é de muito fácil execução. E melhor 
ainda: leva apenas 4 ingredientes! Esta Tarte de Amêndoa é 
uma inspiração da Torta de Santiago que é uma sobremesa 
tradicional da Galiza, na Espanha, mais concretamente, 
oriunda da capital galega, Santiago de Compostela. 
No entanto, e como sempre, quisemos personalizar a nossa 
torta e fazer dela mais saudável e apetecível. Sugerimos a 
acompanhar uma infusão BIO do lote de reserva do Cantinho 
das Aromáticas. Escolhemos para acompanhar a Tarte de 
Amêndoa uma infusão de Limonete | Lúcia-Lima.

INGREDIENTES
5 ovos
250 gr de açúcar
250 gr de miolo de amêndoa triturado
Açúcar em pó para cobertura 

PREPARAÇÃO 
· Juntar os ovos, o açúcar e mexer muito bem.  
· Juntar a amêndoa, aos poucos e mexer bem até ficar um 
preparado homogéneo. 
· Verter a massa numa forma untada com manteiga e 
enfarinhada.  
· Levar ao forno pré-aquecido a 180º durante 30 minutos. 
· Polvilhar a torta com açúcar em pó. 

TARTE DE AMÊNDOA
4 Ingredientes 
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É um recanto bem guardado, numa das principais artérias da 
cidade de V.N. Famalicão. À entrada, a imponente Harley-
-Davidson dá um toque aventureiro ao espaço que, desde 
dezembro passado, se assume como uma lufada de ar fresco 
na restauração famalicense. Um conceito inspirado nos ca-

racterísticos bares de Bucareste, mas com todo o rigor e qualidade dos 
produtos portugueses. 

Chama-se Tábuas Tortas e fica situado na rua Luís Barroso, no icóni-
co edifício Sagres. Com uma montra convidativa, o espaço apresen-
ta-se aos nossos olhos com uma rusticidade bem ao jeito português, 
fazendo das madeiras o elemento central que compõe a decoração. 
As mesas, altas e compridas, trazem de imediato a ideia de partilha e 
convívio ao seu interior, enquanto que a iluminação, nascida através 
de uma instalação de utensílios de barro, lhe dá uma aura carismática 
e envolvente. Ao fundo, camuflando as movimentações do bar, uma 
modesta garrafeira desvenda alguns dos vinhos, gins e outras bebidas 
espirituosas que podem ser desfrutadas no local – deixando a garrafei-
ra sumptuosa para um recanto mais reservado, pensado para grupos 
que procuram maior privacidade. Na parede de ardósia guardam-se 
algumas sugestões que acalentam o estômago a qualquer hora, mas é 
no menu em papel que encontramos as joias da coroa: as tábuas! 

O Tábuas Tortas é um restaurante e wine bar em que, na sua essência, 
estão as refeições pensadas para serem partilhadas. Em cada tábua, li-
teralmente, são servidas verdadeiras iguarias do nosso país: queijos, en-
chidos, presuntos, conservas e até frutos secos. Sempre com sobremesas 

TÁBUAS TORTAS

Sabores portugueses 
em tábua

COZINHAR

POR Andreia Filipa Ferreira FOTOGRAFIA Nuno Sampaio

COZINHAR

caseiras e um bom vinho ou cerveja (só Super Bock 1927) a acompanhar. 
Na cozinha está José Manuel Pereira, o chef de serviço que, recorrendo 
às preferências dos visitantes da casa, vai personalizando tábuas rechea-
das de sabores tipicamente minhotos – e transmontanos. Há 22 queijos 
e 17 enchidos diferentes, alheiras de caça, javali e de Vinhais, presuntos 
Pata Negra e Bísaro, chouriço de Porco Preto, etc. para escolha. Mas, 
para além das Tábuas que se dividem em Tábua Torta (a maior, para três 
ou quatro pessoas, que inclui um misto de queijos, enchidos, chouriço, 
alheira assada, pão e azeite, garrafa de vinho da casa e duas sobreme-
sas), Tábua Del Mar (seis conservas tradicionais portuguesas, duas com-
potas, pão e azeite, vinho da casa e duas sobremesas), Tábua Burrata 
(com queijo burrata, tomate cherry, rúcula, azeitona, presunto e pão e 
azeite) e outras tábuas à medida dos gostos de quem degusta, o Tábuas 
Tortas propõe ainda sugestões a serem provadas recorrendo a faca e 
garfo. Polvo à Lagareiro, Tornedó de Boi, Costeletão de Boi (de 600 ou 
1200 gramas) ou Tomahawk.

Importa ainda salientar que, em assunto de sobremesas, José Ma-
nuel Pereira sugere as especialidades da casa: requeijão com doce de 
abóbora, torta de laranja e um trio de mousse de chocolate, manga e 
panna cotta ou crème brûlée.

Com um conceito cada vez mais completo, com intenções de intro-
duzir mais variedade de entradas e vinhos, sempre da maior qualida-
de, o Tábuas Tortas é de visita obrigatória para os amantes da gastro-
nomia tradicional portuguesa.  
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CANOAGEM

F
ernando Pimenta é um dos filhos mais célebres de Ponte de 
Lima e, por consequência, de todo o Minho. Com 28 anos, 
há muito que inscreveu o seu nome na história do desporto 
em Portugal, devido às várias conquistas em campeonatos 
europeus, mundiais e até nos Jogos Olímpicos, onde venceu 

uma medalha de prata (em Londres 2012). Detentor de um currículo 
de invejar, nem todos saberão que começou o seu percurso na natação. 
No entanto, a participação numas férias desportivas promovidas local-
mente deu-lhe a conhecer um admirável mundo novo: a canoagem. 
Desde então nunca mais parou e os resultados estão à vista. Ao todo, 
em provas internacionais, o canoísta tinha em 2017 somado 70 pódios, 
destacando-se a este nível os títulos de campeão mundial em K1 5000 
e de vice-campeão em K1 1000. Mas os seus feitos não se limitam aos 
cursos de água doce.

“A assinatura do contrato com o SL Benfica foi o culminar de muito 
tempo de namoro e agora foi a altura ideal”, refere à RUA, Fernando 
Pimenta, aludindo à recente contratação pelo clube encarnado. Pouco 
depois, o atleta ficou a saber que iria ser agraciado com as insígnias de 
Grande-Oficial da Ordem do Mérito pelo Presidente da República, Mar-
celo Rebelo de Sousa: “Fui apanhado desprevenido. Mas é um motivo 
de satisfação, orgulho e alento para continuar a trabalhar. É bom saber 
que as mais altas entidades do país estão atentas aos meus resultados. 
Deixa-me com vontade de conquistar mais medalhas para Portugal”.

O atleta olímpico levou não só o nome da sua terra natal mais lon-
ge, mas também o da própria modalidade. Contudo, nenhuma história 
de sucesso se faz sem sacrifício e superação. “A família é a primeira a 
ser afetada e a nossa vida [a dos desportistas de alta competição] tem 
que ser regrada, ou seja é preciso haver equilíbrio ao nível da alimen-
tação e descanso”, confessa, apontando que os doces, fast food e fritos 
não têm lugar na exigente dieta de um campeão. Mesmo assim, “de-

pendendo da altura do ano, também sabe bem cometer uns ‘pequenos 
delitos’, desde que não sejam prejudiciais”, graceja. Convidado a falar 
um pouco mais sobre si, Fernando Pimenta revela que “gosta da natu-
reza, de estar com os amigos e de aproveitar a vida”.

Uma das características que lhe são detetadas facilmente é a sua 
ambição. Não em jeito de avidez desmedida. Pelo contrário. é com bas-
tante humildade que o reconhecido canoísta define os seus objetivos, 
dia após dia. Em relação a Tóquio 2020, por exemplo, prefere concen-
trar-se no presente, ao reconhecer que ainda falta o mais importante, 
ou seja, a qualificação. “O caminho é longo e tenho muito trabalho por 
fazer. Falta assegurar um lugar olímpico, no próximo Campeonato do 
Mundo. Mas, para já, o foco é única e exclusivamente as provas que 
estão por vir”, salienta.

Fazer uma coisa de cada vez parece ser uma das máximas seguidas 
por Fernando Pimenta. Terá Portugal perdido um grande fisioterapeu-
ta? Até pode ter sido, mas a verdade é que ganhou um dos atletas 
com maior relevo e carisma de sempre na história da modalidade no 
país. “Num momento oportuno tentarei voltar e ter um curso superior. 
Porém, tudo aquilo que faço gosto de fazer muito bem. Por isso, pre-
firo apostar numa coisa apenas ao mesmo tempo”, declara. E depois? 
“Quero continuar ligado ao desporto”, assevera. 

Este ‘guerreiro’ de água doce vai continuar a navegar rio acima, 
rio abaixo, em Ponte de Lima. Não obstante a sua contratação pelo SL 
Benfica, os hábitos mantêm-se, as cores do emblema é que mudam. 
Sendo um exemplo para muitos petizes, aqui fica um conselho, na 
primeira pessoa: “Trabalhem, planeiem para onde querem ir e tracem 
metas. Há que sonhar e estar focado. Nem sempre tudo corre bem e 
aí é preciso perceber onde se pode melhorar, procurando trabalhar 
com ambição e garra”.

Fernando Pimenta, das águas 
do Lima a herói nacional
COM 70 MEDALHAS INTERNACIONAIS E 
TRÊS CONDECORAÇÕES NO CURRÍCULO, 
O JOVEM ASSINOU RECENTEMENTE PELO 
SL BENFICA, MAS VAI CONTINUAR LIGADO 
UMBILICALMENTE AO RIO QUE O VIU ‘NASCER’. 
UMA HISTÓRIA DE UM ‘GUERREIRO’ DE ÁGUA 
DOCE, DE EMPENHO E SUPERAÇÃO.
POR Filipa Santos Sousa
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BMW X2

AO VOLANTE AO VOLANTE

NO MEIO ESTÁ A VIRTUDE

Num mercado saturado de SUVs, o BMW X2 é uma peça fulcral 
para preencher o espaço deixado entre os dois modelos da 
marca Alemã, o X1 e o X3. Focado no futuro e recheado de 
novas tecnologias, o X2 é dedicado a um público mais jovem.

Utilizando a mesma plataforma UKL2 que serve de base ao X1 e a to-
dos os modelos com tração dianteira e motores em posição transversal da 
marca de Munique, o X2 é 8 cm mais curto e 9 cm mais baixo que o mo-
delo que lhe está na origem. Com a diferença no comprimento a fazer-se 
não na distância entre eixos, que é a mesma, mas nos vãos, mais curtos.

Já no interior, várias opções de revestimentos, em tecido, couro e pele, 
além de um vasto número de equipamentos, como é o caso da última 
geração do sistema de informação e entretenimento com ecrã que tanto 
pode ser de 6,5 como de 8,8”, ou ainda das mais recentes ajudas à condu-
ção – entre as quais, o sistema de manutenção na faixa de rodagem, a tra-
vagem autónoma de emergência e a assistência ao parqueamento. Ainda 
de salientar o BMW Connected+, com os opcionais Wi-Fi e Apple CarPlay.

Em termos de motores, o X2 repete a mesma oferta do X1, surgindo 
no mercado, ao que tudo indica, com as motorizações SDrive 20i de 192 
CV e tração dianteira; xDrive 20d de 190 CV e tração integral; e 25d com 
231 CV e tração 4×4. Todas elas devendo ter caixa automática, variando 
entre si apenas no facto da solução prevista para o primeiro motor contar 
com sete velocidades, ao passo que as restantes possuem oito relações.

O novo SUV compacto da BMW já está à venda em Portugal, sendo 
proposta a seguinte gama de motores: xDrive 20d (Steptronic 8 velocida-
des) - 54 250€; sDrive 18d (Manual 6 velocidades) - 45 500€; sDrive 18d 
(Steptronic 8 velocidades) - 47 480€; xDrive 18d (Manual 6 velocidades) 
- 49 000€; sDrive 18i (Manual 6 velocidades) - 41 050€; sDrive 18i (Step-
tronic 8 velocidades) - 43 020€. 

POR Nuno Sampaio

Fotografia: ©BMW Group
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AGENDA CULTURAL
ABRIL '18

SÉRGIO GODINHO
MÚSICA

Sérgio Godinho está de regresso com Nação 
Valente, o novo disco e novo espetáculo. 
Nação Valente traz-nos de volta ao conforto 
e à inquietação que Sérgio Godinho nos tem 
proporcionado ao longo da sua carreira. 
Às canções que compõem o disco juntar-
se-ão outras, menos recentes, das mais e 
menos conhecidas.

20€
22h00
Teatro Diogo Bernardes

RODRIGO LEÃO - O ENSAIO
MÚSICA

Para a comemoração dos 25 anos 
de carreira, Rodrigo Leão propõe um 
concerto com uma forte componente de 
projeções vídeo e focado em composições 
instrumentais. A par de material já 
conhecido, apresentará em primeira mão 
algumas das novas composições em 
que tem trabalhado, ainda em versões 
integralmente instrumentais. 

20€
21h30
Theatro Circo

GNRATION OPEN DAY
VÁRIOS

O gnration celebra cinco anos e volta 
a comemorar com as portas abertas. 
Concertos, instalações e atividades para 
crianças preenchem um programa de 16 
horas com entrada livre. A 28 de abril, 
o quinto aniversário do gnration será 
celebrado com um conjunto de atividades 
gratuitas para todas as idades.

entrada livre
10h-04h
gnration

ANTÓNIO RAMINHOS
STAND-UP

Cara bem conhecida do programa 5 para 
a meia noite, e um dos humoristas mais 
acarinhados pelo público português depois 
do sucesso de mais de 2 anos em tour com 
o espetáculo As Marias, António Raminhos 
apresenta-se agora em Guimarães com O 
Melhor do Pior, uma visita à sua vida nos 
anos de 2016 e 2017.

10-15€
22h00
São Mamede CAE

JOANA GAMA | LUÍS FERNANDES + 
ENSEMBLE
MÚSICA

Desde a estreia de QUEST, em 2014, Joana 
Gama e Luís Fernandes mantêm uma 
colaboração regular, com atuações em 
salas nacionais e internacionais. Estrearam 
at the still point of the turning world e é 
esse o mote para o regresso ao Theatro 
Circo, em colaboração com o Conservatório 
de Música Calouste Gulbenkian de Braga.

12€
21h30
Theatro Circo

JORGE PALMA - SÓ
MÚSICA

Só é um espetáculo ímpar, especial e 
intimista, despido de todos os arranjos, à 
semelhança dos temas que fazem parte 
desta obra. Em palco, Jorge Palma, só, 
ao piano. Nada mais. Editado em 1991, 
pela Polygram, Só é composto pelas mais 
emblemáticas canções de Jorge Palma 
que, 25 anos depois, continuam a fazer 
parte dos alinhamentos dos concertos e do 
imaginário de várias gerações.

16€
21h30
Casa das Artes de V. N. Famalicão

28
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RIR
por João Lobo Monteiro

P
elo título, pareceria que ia contar aquela anedota em que 
um senhor vai a um restaurante e só diz palavras começa-
das por F, mas neste caso seria para começar tudo por C. 
Ou então, que me ia armar em Camões e pôr tudo a rimar 
em versos decassilábicos. Nada disto vai acontecer, por 
várias razões: a maior e mais frequente é que eu não te-

nho tanto vocabulário e, pelo 13.º mês consecutivo, não tenho grande 
coisa para dizer. Depois, a anedota não tem grande piada. Finalmente, 
eu não seria pessoa para nadar no mar a segurar um livro, muito me-
nos me daria jeito que se me vazasse uma vista.

Como terão lido nesta excelente revista (ou ainda vão ler, conti-
nuo sem saber se leem de trás para a frente ou da frente para trás), 
a indústria do calçado minhoto está bastante forte. Infelizmente, não 
é por minha causa. Não que eu não compre calçado nacional e, mais 
exatamente, produzido na minha região. É que eu não compro calça-
do, ponto. Sempre quis dizer “ponto”, como os da Casa dos Segredos, 
para acabar as conversas. Mas escrever “ponto” e digitar um ponto 
logo a seguir é estranho.

Pronto, ia eu a dizer que não compro calçado. Ou melhor, não com-
prava. No último Natal, chegou um momento crítico em que, vivendo 
em Braga, cidade pouco chuvosa, e confrontado com a pergunta dos 
meus pais “o que é que a gente te há de dar?”, o João adulto respondeu 
“preciso de umas botas”. E é esta a história de como passei a ter dois 
pares de botas para o inverno.

Na verdade, no verão tenho um problema semelhante, porque tam-
bém não tenho muito calçado fresco. O que mais tenho é calçado de 
meia-estação, que não sei se existe - tanto o conceito de calçado de 

meia-estação, quanto a própria meia-estação, porque ou chove e está 
frio, ou está sol e calor. Portanto, ao verbalizar isto, percebi que vou ter 
de tomar medidas pelos meus pés. Obrigado, RUA!

Um problema que tenho, desde pequeno, é com sapatos. Dantes, a 
dificuldade era que não davam jeito nenhum para jogar à bola na esco-
la. Nos dias de hoje, a questão é que estou habituado a usar sapatilhas 
que me deixam em paz e não estou para aturar sapatos que, invaria-
velmente, me pressionam. O calçado é, no fundo, uma metáfora para a 
vida que passa e não volta, se repararmos bem. 

Ainda no tópico dos sapatos, e dando razão à fama familiar que 
tenho de ‘ser do contra’, os únicos que, até hoje, me assentaram bem, 
foram os sapatos do traje académico. Sapatos do traje que, entretanto, 
já transformei em sapatos para ir a jantares de gala e sapatos para ir 
a casamentos. Sapatos que muita gente se queixa de serem desconfor-
táveis, mas não no meu caso. Pode ser uma cena que tenha a ver com 
todo o conjunto, que não usei muitas vezes. 

E bom, para finalizar, cabe-me pedir desculpa por todas as solas de 
sapatilhas que gastei a jogar à bola, agradecer aos meus pais por sem-
pre me terem apoiado nesses momentos e lembrar que está para che-
gar o bom tempo (esperemos) e eu só tenho dois pares de sapatilhas 
levezinhas. Calço o 42. Obrigado a quem quiser contribuir! 

Calcorreando calçadas
“UM PROBLEMA QUE TENHO, DESDE PEQUENO, É COM 
SAPATOS. DANTES, A DIFICULDADE ERA QUE NÃO DAVAM 
JEITO NENHUM PARA JOGAR À BOLA NA ESCOLA”
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