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VESPA ASIÁTICA

D. Jorge Ortiga  fala 
sobre S. Geraldo

É uma ameaça para a biodiversidade e continua sem solução. As abelhas, em declínio mundial 
estão ameaçadas. Os municípios lidam com o problema sem apoio do governo central. 
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N
os tempos mais recentes, temos assistido a um verdadeiro 
desfile de eventos públicos. No meio desta parafernália 
colorida de festa, a informação relevante e importante para o 
cidadão fica submergida numa floresta de diversão. Será esta 
a estratégia perfeita para confundir os nossos olhos quanto 

aos problemas que realmente interessam? Fará parte do nosso dever fazer 
a divulgação, quer de festas e festinhas como de debates organizados 
pelos cidadãos como o caso da Plataforma S. Geraldo, que tem já uma 
forte máquina de divulgação? Qual é o nosso papel? Devemos divulgar a 
propaganda ou devemos andar à procura da verdade? 

George Orwell disse que “Jornalismo é publicar aquilo que alguém não 
quer que se publique. Todo o resto é publicidade”. Hoje, vivemos muito desta 
publicidade que sustenta a possibilidade de fazer jornalismo. As alterações 
da sociedade e a forma como se consome a informação são a receita perfeita 
para a falta de condições ideais que afeta o produto final da notícia, desde 
a depreciação do trabalho até às condições mínimas de trabalho que são 
oferecidas aos jornalistas. Relacionado com isso, surgem dúvidas muito intensas 
quanto ao modelo de negócio que poderá sustentar a questão primordial do 
nosso propósito e que faz parte da nossa gênese, a procura da verdade. É por 
isso que caminhamos no sentido de colocar a RUA em distribuição comercial, 
para que possamos trabalhar cada vez melhor, com independência.

A RUA é um projeto em construção que tem vindo a estabelecer-se e a criar 
raízes de credibilidade. A terceira edição da RUA explora um assunto que veio 
para ficar. A vespa asiática é um problema que não tem solução à vista. Está a 
ser tratado sem coordenação. A TAP abandona o norte, deixando mais uma vez 
o país mais centralizado. Em entrevista, o Arcebispo de Braga D. Jorge Ortiga 
fala da exortação do Papa e também convida os bracarense a conhecer o projeto 
para o local do edifício onde está o abandonado Cinema S. Geraldo. 

Oferecemos uma área especial dedicada à Rampa da Falperra, prova mítica 
do automobilismo. Procuramos histórias invisíveis da Braga Romana. Podes 
percorrer o nosso desfrutar, é de lamber os dedos: tem sugestões de chocolates 
para todos os gostos.

Por fim, tivemos um importante apoio do ilustrador Nuno Simões que 
desenhou a vespa asiática da capa, além do habitual artigo de humor.

É por ti que fazemos o nosso trabalho. Queremos que faças parte da RUA.

Luís Leite
Diretor

EDITORIAL
Não somos mensageiros. Não 
seremos! Há duas palavras que 
nos podem definir: curiosidade e 
coragem. Somos corajosos por não 
publicar. Não publicar o que não é 
verificado, o que não vemos, o que 
não sabemos. Produziremos em 
menos quantidade mas melhor.

“Manifestação no 1º de Maio de 1974, de apoio ao 
MFA (Movimento das Forças Armadas), convocada pelo 
Movimento Democrático Português”

FOTOGRAFIA Fotografias cedidas pela Câmara Municipal 
de Vila Nova de Famalicão

+
RUA DOS COUROS
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Fundação Bracara Augusta lança concurso 
para a exploração de cafetaria no edifício 
GNRation

A Fundação Bracara Augusta lança um concurso para a exploração de 
um espaço destinado ao serviço de Cafetaria/Snack-Bar, localizado no 
piso zero do edifício, situado na Praça Conde de Agrolongo. A proposta e 
seus documentos devem ser redigidos em língua portuguesa ou inglesa e 
apresentados até 31 de maio pelas 18h30. A proposta poderá ser entregue 
através do e-mail info@gnration.pt ou em suporte papel, através de carta 
fechada com a indicação “Concurso Cafeteria GNRation”, entregue 
pessoalmente no edifício GNRation, nos dias úteis, das 09:30 às 18:30, ou 
remetida por correio para edifício gnration: Praça Conde de Agrolongo, n.º 
123, 4700-312 Braga.

Braga aprova resgate da concessão do 
estacionamento à superfície

O Executivo Municipal decidiu dia 18 de abril, em sede de Reunião de 
Câmara, proceder ao resgate da concessão da fiscalização do estacionamento 
pago à superfície em Braga, atribuída à empresa ESSE em janeiro de 2013. 
A decisão, que terá efeitos a partir de janeiro de 2018, implica o pagamento 
ao concessionário da indemnização que vier a ser devida, no respeito pela 
fórmula constante no acordo. 

Parque da Juventude com vocação desportiva 
renovada

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão está a reforçar a vocação 
desportiva do Parque da Juventude com a requalificação das infraestruturas 
desportivas existentes. Construído em 1997, o Parque da Juventude é um 
espaço central da cidade famalicense que está localizado nas imediações 
do parque escolar e desportivo da cidade. O parque está servido pela rede 
Famalicão WI-FI que proporciona aos frequentadores navegação livre e 
gratuita da internet, sendo apenas necessário um registo prévio e consequente 
validação.

RADAR

"Acho que no verão, sim, 
havia esse problema. 

Para dar cabo dos 
enxames têm de usar 

instrumentos próprios, 
por isso o problema 

deve estar a cargo das 
entidades camarárias. "

- Carlos Rodrigues
Quiosque Povoense, Póvoa de Lanhoso
sobre a questão "Está a par do problema 

das vespas asiáticas? Que solução?"

OBSERVAR

kiosk
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‘Tou barado!
"Vim aqui para estar convosco 

e ouvir as vossas histórias, para 
exigir ao mundo que preste atenção 

a esta grave crise humanitária e 
implorar que seja resolvida"
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Papa Francisco, em Lesbos
O Papa Francisco levou 12 refugiados, que estavam na 
ilha de Lesbos, para o Vaticano no avião de regresso a 

Itália, seis dos quais menores. 

Deixo um beijinho muito grande à Sameiro Araújo, com quem 
estive em Coimbra, em Setembro de 1980, no curso de treinadores 

de atletismo do 3º grau. Daquele curso saíu uma grande e boa 
fornada de treinadores. Felicidades.

José Videira

Gostei muito da Revista RUA, adorei a entrevista à Sr. Dr.Laura 
Ferreira dos Santos, não se fica indiferente à sua história de vida e à 

sua postura perante o sofrimento e a morte.
Lucinda Monteiro

Correção
Na edição nº2 de março de 2016, no artigo do Código Postal 

relativo ao S. Geraldo, na página 10, as legendas das duas 
fotografias apresentadas estão trocadas.

Correio do Leitor
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É ao longo da Rua de Couros, 
em Guimarães, que se encontra 
o coração da tradição de curtir e 
surrar peles.

CÓDIGO POSTAL

TEXTO Rita Macedo e Sara Lopes  FOTOGRAFIA Sara Lopes

Rua de Couros, S. Sebastião, Guimarães

N
ão importava se estava sol ou chuva. A rotina era 
sempre a mesma. Acordar e rumar em direção aos 
tanques rasos ao chão, de paredes em granito e em 
contacto permanente com a água. Uma história 
perdida por entre as estreitas ruas abaixo do 

Toural. Onde noutros tempos se curtiam e surravam peles, hoje 
estão os tanques deixados ao abandono. 

Não era qualquer um que podia fazer este trabalho. 
Era preciso força e desenvoltura. As fazendas, tal 
como eram conhecidos os couros, tinham de passar 
por complexos e demorados processos. O objetivo era 
eliminar os pêlos e gorduras e transformar as peles em 
belos couros. 

Era um trabalho árduo, sujo e malcheiroso. Os 
trabalhadores, a maior parte das vezes descalços, 
sabiam bem o que fazer. Era um saber passado de 
geração em geração. Cortar, enxaguar, esfregar, surrar. 
Muitas eram as etapas pelas quais as peles tinham de 
passar, ocupando várias vezes as bermas da via pública.

É o rio de Couros que alimenta os tanques. Parte 
essencial desta tradição, corre pela cidade, quase 
invisível, como se se escondesse da cidade onde nasceu 
Portugal. Vale a pena apreciar a forma quase graciosa 
como a água desaparece no labirinto das estruturas 
onde as peles eram mergulhadas. 

Muitas pessoas ali se esforçaram, mas não foram 
esquecidas. Hoje, quem lá passar, pode ver o “trabalho” 
daqueles que não desistiram da tradição e do costume.

4810-437 GUIMARÃES

N101

N101

Pousada da
Juventude

Jardim Público
da Alameda
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TEXTO Luís Leite 

“NUNCA PODE FALTAR 
UM SORRISO”
Gonçalo Cadilhe diz ainda não ter saído da primeira página na viagem da 
vida mas já percorreu os quatro cantos do mundo de mochila às costas. 

20 minutos com… 

El Salvador,
agosto 2008 E

stá sempre em viagem e estava no comboio rumo à 
Liga Hanseática quando percorremos o mundo pelas 
suas palavras. Não há melhor forma de falar com um 
viajante do que quando ele se encontra em viagem.  
Até 8 de Maio, o Museu da Imagem, em Braga, 

expõe 'Um Dia na Terra'. A exposição baseia-se na ideia de um 
rapto alienígena, onde Gonçalo Cadilhe tem a oportunidade 
de mostrar a sua perspectiva acerca do mundo através de 56 
fotografias tiradas em meia centena de países ao longo de duas 
décadas de viagens.

Como foi ser raptado pela corte galáctica?
Claro que podia desenvolver o tema na perspetiva do escritor e 
explicar essa experiência, mas, no fundo, o que pretendo com 
essa imagem é uma pequena provocação, para que o visitante 
da exposição sinta que a minha perspectiva é equidistante 
em relação a todo o planeta Terra. Ou seja, quando eu me 
proponho falar para pessoas que não vivem no planeta 
Terra significa que eu tenho de ser imparcial ao apresentar 
o planeta. Portanto, foi através dessa brincadeira de ter sido 
raptado por extraterrestres que eu encontrei a fórmula para 
falar das minhas viagens de uma maneira equidistante de 
todas as culturas e de todas as paisagens.

O que leva sempre consigo?
Metaforicamente, aquilo que nunca pode faltar é um 
sorriso. Viajamos nesta condição quase única na história da 
humanidade de viajarmos de férias ou por curiosidade. Eu 
recordo que ao longo da história da humanidade a razão para 
viajar foi sempre especial – por razões de guerra, embaixada 
ou peregrinação. Nunca existiu este motivo de ir apenas saber 
o que se passa do lado de lá. Portanto, é um privilégio e esse 
privilégio obriga-nos a viajar com um sorriso. De forma mais 
pragmática, não pode faltar o passaporte.

O mundo é mesmo fácil?
O mundo é mesmo fácil como nunca terá sido até agora com 
todas as ferramentas que temos, internet, cartão de crédito, 
a língua franca que é o inglês, o guia de bolso, etc. Nunca foi 
tão fácil. Agora, e provavelmente pelo jeito com que as coisas 
estão a tomar, no futuro voltará a ser bastante difícil porque 
estou a ver que as fronteiras estão outra vez a fechar e as 
dificuldades vão aumentar.

Quando regressa das suas viagens vem com que sensação?
Tenho um frase num dos meus livros onde digo que viajar 
é comparar. Portanto, quando eu regresso a Portugal tenho 
uma ideia mais clara do que significa ser português. Viajar 
serve precisamente para eu entender melhor qual o papel de 
Portugal e de cada um de nós, portugueses, no mundo. Serve 
para quebrar muitos dogmas, muitas certezas adquiridas 
que nós temos desde que nascemos e que só perdemos 
quando somos confrontados com outras realidades. Vou dar 
um exemplo: a comida portuguesa é a melhor do mundo. 
Estamos sempre a ouvir esta frase. Esta frase só é verdade 
para os portugueses, para um indiano não tem qualquer 
valor. Portanto, viajar serve para nós percebermos melhor a 
dimensão de Portugal no mundo.

Há uma citação de Santo Agostinho que gosta de referir: 
“A vida é um livro e quem não viaja lê apenas a primeira 

página”. Em que página se encontra? 
Quanto mais leio o livro mais sinto que não passei da primeira 
página (risos). Quanto mais nós viajamos pelo mundo mais 
nos percebemos do que falta viajar. Não apenas no sentido de 
estar a marcar cruzinhas numa lista dos países mas no sentido 
da diversidade humana e da riqueza cultural do mundo, 
do mundo e da humanidade. Nesse sentido, o mundo é um 
bocado uma espiral em que nós nunca mais paramos de o 
visitar. É com essa humildade de ler tantas páginas nesse livro 
que é mundo, sentir que ainda continuo na primeira página.

Há viagens que se tornam complicadas de colocar em 
palavras?
São aqueles desafios que um escritor gosta. O desafio é a 
principal motivação – não sei se de todos os escritores –  mas 
no meu caso, quanto mais difícil é o projeto mais estímulo ele 
me provoca. O caso concreto de “Nos Passos de Magalhães” era 
à partida complicado de encontrar a fórmula de uma viagem 
que se realizou à 500 anos e uma viagem que é realizada 
hoje. Acabou por ser o livro que mais gozo me deu escrever. 
Precisamente porque era o que tinha mais dificuldade. 

Uma palavra para comentar: Mar.
Um pequeníssimo conto de meia página do Eduardo Galeano, 
um escritor do Uruguai que faleceu há uns meses. Nesse 
pequeno conto, uma criança vai ver o mar pela primeira 
vez com o seu pai e a primeira coisa que diz é: “Papá, Papá, 
ensina-me a olhar!”. Mar é isso, é aprender a olhar.

Namibia, 
junho 2008

Gonçalo Cadilhe nasceu na Figueira da 
Foz em 1968 e em Abril de 1993 começou 
a viajar e a escrever sobre viagens de 
forma profissional. Tem dez livros 
publicados e assinou três documentários 
de viagens para a RTP2. 
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P
ara além da fotografia documental, Daniel Rodrigues é um grande 
amante da fotografia de rua. Em Junho de 2008 encontrava-se de férias 
em Londres. Uma espécie de preparação emocional para o início de um 
percurso que se adivinhava exigente e difícil - o curso de fotografia. 
Um dia, ao sair de uma casa de hambúrgueres e enquanto atravessava 

a passadeira, reparou num cenário que “tinha tudo para dar uma grande foto”: a 
pose da rapariga, os tons vermelhos da bicicleta, do bidon, do lenço, da mala e do 
autocarro - o famoso 38! Fez-se o click! Ao chegar a casa Daniel apressou-se a editar 
a foto e a partilhá-la com os amigos - na altura ainda sem Facebook. Passados três 
anos descobriu, através de um telefonema do cunhado, que a foto que tinha tirado 
no Verão Londrino de 2008, era de alguém famoso, neste caso Agyness Deyn e a 
banda The Strokes. Depois de alguma pesquisa descobriu imensas fotos daquele 
mesmo cenário. “Se na altura soubesse quem eram, podia ter feito muito dinheiro 
com aquela foto. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é uma 
fotografia ter uma história! E esta tem!”, diz Daniel.

TEXTO Nuno Sampaio  FOTOGRAFIA Daniel Rodrigues

DANIEL RODRIGUES: 
DE FAMALICÃO 
PARA O MUNDO
“O mais importante é uma 
fotografia ter uma história”

TALENTO

Perfil
Daniel Rodrigues é “um português que nasceu 
em França”. Mudou-se para Riba de Ave, 
concelho de Vila Nova de Famalicão, aos dez 
anos. Em 2010 terminou o curso de fotografia 
no Instituto Português de Fotografia e tornou-se 
fotógrafo profissional.  Inicia a carreira no Correio 
da Manhã colaborando ainda com  a agência 
Global Imagens, responsável por fotografias 
em jornais como o Jornal de Notícias, Diário de 
Notícias e O Jogo. Em 2013 ficou em primeiro 
lugar no World Press Photo na categoria Vida 
Quotidiana, com uma foto que tirou durante uma 
missão humanitária na Guiné Bissau em 2012.
The New York Times, The Wall Street Journal, 
The Washington Post, Helsingin Sanomat, Die 
Welt, Daily Mail, CNN, BBC, Folha de São Paulo, 
Courrier Internacional, Expresso e Visão são 
alguns exemplos de órgãos de comunicação 
social para os quais colaborou.
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E
ste é o último dia de mim. O dia em 
que me despeço do que sou tentando 
carimbar com estas palavras todas 
as histórias, momentos, sorrisos que 
ainda cabem na memória do que 

fomos. Depois do meu segundo fim, esqueçam 
esta carta. Esqueçam o meu novo lugar. O 
amanhã é ainda uma porta que não sei muito 
bem o que está do outro lado. 

Sei que num primeiro momento ficarei confusa 
e não perceberão porquê. Talvez nessa altura 
resmunguem comigo pela incompreensão do que 
me tornei e na tentativa vã de me resgatarem de 
uma viagem sem regresso. 

Sei que depois irei esquecer-me de pequenas 
coisas. Não saberei mais como apertar os cordões 
destes sapatos ou como segurar nos talheres 
de um qualquer almoço de família. Nesse dia 
compreenderão que sou algo diferente do que 
conheceram. Serei levada a um médico e terão a 
notícia que hoje escrevo aqui – sou uma doente 
com Alzheimer. Leio pela primeira vez este vere-
dicto de não existência e é com dificuldade que 
me aceito num diagnóstico que vai arrancar tudo 
o que vive em mim. Serei resumida ao meu cor-
po, como se fosse uma morada sem destinatário. 
Tenho um bilhete para um mundo que a pouco e 
pouco fica mais pequeno. Um mundo carente de 
imagens, de cheiros, de significados e com sen-
timentos dispersos em flashes da minha história 
que a cada segundo ficam mais embaciados.

Sei que mais tarde me esquecerei do nome de 
todos, do meu nome. Assusto-me, quase morro 
quando pressinto o vosso sofrimento. Gostaria 
tanto de me lembrar do que fomos um dia. Ficar-
ia tão feliz se as vossas palavras voltassem a ter 
eco em mim. Nesse dia será o meu primeiro fim. 
Se me esquecer de vocês não me lembrarei como 
é amar e quando não sentimos não existimos. 

Sei que chegará o dia que estas etapas serão as 

vossas últimas lembranças de mim. 
Sei que um dia tudo o que escrevo agora será o 

vazio absoluto e serei um silêncio ensurdecedor 
permanente. Nesse dia as palavras, os sons, o 
mundo serão para mim como quando nos falam 
numa língua que não conhecemos.

Fecho muito os olhos. Imagino um lugar onde 
este nada em que me tornarei é menos penoso 
para quem estará aqui ao meu lado e já não 
verei. Um sítio onde os retalhos de uma vida 
cruzados com a tela branca em que se tornará 
a minha memória serão menos perigosos - estar 
aprisionado num corpo que já não sabemos nosso 
é um risco constante. Olhamos para o espelho e 
temos medo da pessoa que o reflexo nos devolve. 
Caminhamos e não nos lembramos da rua onde 
moramos nem conhecemos o café onde passámos 
tantas vezes. Tememos o que gostávamos, uma 
simples festa de família torna-se numa confusão 
tão grande que só queremos fugir. Vemos uma 
janela ou uma varanda e não sabemos como nos 
proteger. 

Entrar num lugar sem memória é ter medo 
de tudo o que nos rodeia. É fugir de tudo, até 
daqueles que amamos. 

Estas novidades exigem mudanças. O lugar 
que falo não tem janelas ou varandas abertas 
ou espelhos. Tem caminhos, labirintos sem fim 
para que possa passear e não me perca. Tem uma 
rotina que não se quebra com barulhos até aqui 
conhecidos mas que de repente são um susto que 
não sei ultrapassar.

Nesse lugar há outros filhos e netos que 
conversam com os meus sobre os seus receios, 
sobre como é estarem com o meu corpo comigo 
ausente, como é amarem alguém que já não está 
cá, que não sorri quando chegam e grita sem 
sentido. Há médicos e psicólogos que escutam 
toda a dor dos meus familiares e os ajudam a 
preencher este meu novo lugar e a aceitar este 

meu novo Eu. Há planos criados entre as famílias 
e os técnicos que apaziguam a fúria, a minha  
inexpressão, as perguntas que me perseguem e 
nem me apercebo. Nesse lugar há a compreensão 
da minha ausência e do diagnóstico que serve 
como aviso do meu segundo fim.

Nesse lugar aquilo que sou hoje fica guardado 
entre as fotografias, as histórias que eternizei em 
bilhetes, postais. 

Se um dia encontrar esta carta não saberei 
que foi com esta caneta, neste papel e com a 
minha mão que foi redigida. Não reconhecerei a 
caligrafia que aparece em todos os documentos 
com o meu nome.

Quando vocês a lerem já não encontrarão o 
que fui num rosto cravado de um nada que rou-
bou a lucidez. Olhem para mim, reconheçam-me 
em tudo o que ficou guardado nas gavetas do 
meu passado, da memória que têm de mim 
quando sabia tudo sobre vocês e vos contava a 
nossa história. Depois do meu segundo fim, es-
queçam esta carta. Esqueçam o meu novo lugar. 
Esqueçam o corpo ausente que me transportou 
nos últimos anos. Lembrem-se apenas de tudo 
o que vivemos até ao minuto em que escrevi a 
primeira palavra desta carta. 

OPINIÃO

HISTÓRIAS DA RUA

ALZHEIMER – A DESPEDIDA PARA O 
MUNDO DO NADA

liliana.trigueiros@gmail.com

TEXTO Liliana Trigueiros - Psicóloga
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VESPA ASIÁTICA 
VOA SEM SOLUÇÃO
Instalou-se para nunca mais sair. Cinco anos após a 
destruição do primeiro ninho, as autarquias continuam 
desamparadas, sozinhas, a trabalhar cada uma por si.

REPORTAGEM

COMPREENDER

TEXTO Luís Leite
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É 
uma ameaça para a agricultura e para 
a biodiversidade. Os apicultores estão 
em alvoroço e não vêm solução. As 
entidades municipais ficaram com 
o problema em mãos sem recursos 

financeiros e técnicos para solucioná-lo. Têm 
sido forçados a adaptar-se e recorrer aos poucos 
meios que têm para executar o Plano de Ação 
para a Vigilância e Controlo da Vespa velutina. 
As organizações de apicultores e os bombeiros, 
que assumem o trabalho de identificação e 
destruição de ninhos, queixam-se de falta de 
apoio e pedem mais verbas. “Embora tenhamos 
feito um combate intensivo é um problema 
grave porque além de não haver apoios, de não 
haver organização a nível nacional, também 
não há uma estratégia muito bem definida. O 
que aconteceu é que os  municípios sentiram 
a responsabilidade e atuaram”, diz Manuela 
Freitas, Engenheira e Técnica do Gabinete 
Técnico Florestal (GTF) da Póvoa de Lanhoso. 

A vespa velutina 

A vespa velutina nigrithorax, espécie de vespa 
nativa do Sudeste Asiático, sendo por isso 
mais conhecida como vespa asiática, chegou 
a França há 12 anos. O primeiro caso em 
Portugal foi detetado em Viana do Castelo 
no ano de 2011. A sua rápida expansão 
geográfica e demográfica levou-a a instalar-
se nas regiões do Douro Litoral e Minho, mas 
há casos registados em Coimbra. A vespa 
velutina apresenta um ciclo biológico anual 
com máxima atividade no verão, altura em que 
ataca em massa as colmeias de abelhas. No 
inverno, as rainhas morrem e as fundadoras 
hibernam. Depois fundam a sua colónia. Um 
ninho pode vir a atingir um metro de altura e 
80 centímetros de diâmetro, tendo capacidade 
para albergar cerca de duas mil vespas obreiras 
e 150 fundadoras. 

Neste momento e até o mês de junho e 
julho, as vespas velutinas estão no início 
da fundação dos ninhos primários. Depois, 
passam para os ninhos secundários e aí começa 
a produção em massa de vespas obreiras. 
A partir desse momento surge um ataque 
massivo às colmeias. A proximidade do homem 
em zona urbana cria um problema de saúde 
pública, não por serem mais perigosas que 
as outras, mas pela aproximação geográfica 
às populações. Desenvolveram-se armadilhas 

seletivas, capazes de apanhar as vespas 
asiáticas. Neste momento usam-se garrafões e 
garrafas de plástico com soluções açucaradas 
e fermentadas que combinam sumo de fruta, 
groselha, cerveja ou vinagre.

Plano de ação

O Plano de Ação para a Vigilância e Controlo 
da Vespa velutina em Portugal, elaborado pela 
Direção Geral de Alimentação e Veterinária 
(DGAV), o Instituto Nacional de Investigação 
Agrária e Veterinária (INIAV) e o Instituto da 
Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) 
diz que a responsabilidade da destruição dos 
ninhos é da respectiva Câmara Municipal. 
Desde 2014 que o trabalho de vigilância passiva 
e ativa, controlo e destruição ficou nas mãos 
dos produtores e das entidades municipais, 
bem como a despesa com equipamentos, o que 
significa que a missão é entregue à proteção 
civil, aos bombeiros ou a empresas privadas. 

Manuela Freitas, engenheira no GTP da 
Póvoa de Lanhoso realça a importância de 
uma estratégia a nível nacional, referindo 
que o Plano de Ação atribui competências 
mas não proporciona meios: “Não é uma 
elaboração de um plano, com um quadro a 
indicar competências de cada entidade e depois 
as entidades não têm meios. Era importante 
andarmos a trabalhar todos da mesma forma”. 

António Vivas, chefe de divisão de ambiente 
e espaços verdes da Câmara Municipal de 
Braga (CMB) levanta questões sobre a eficácia 
do plano:  “Não é com panfletos e registos 
que se eliminam vespas asiáticas. Como é um 
problema nacional, devia ser resolvido a nível 
nacional. Existe um plano de ação mas é um 
plano no papel, tem desenhos espetaculares, 
tem uma grafia espetacular mas não passa disto. 
Operacionaliza-se o que está no papel, mas 
como, de que forma”, questiona.

A estratégia utilizada não é suficiente, 
acrescenta Manuela Freitas, principalmente pela 
falta de formação e inexistência de apoios. “Não 
houve formação dada até ao momento e como 
técnica municipal não tivemos nenhum apoio 
nem nenhuma ação de formação no sentido de 
nos dar ferramentas e conhecimentos”.

Alfredo Marques, Presidente da Direção 
da Associação de Apicultores do Cávado e 
do Ave (APICAVE) defende a aplicação do 
plano. “Essa é a orientação genérica que está 
lançada. Define a participação de cada um dos 
intervenientes, desde a população geral até 
ao governo central”. Do seu ponto de vista, é 
uma estratégia que está bem planeada e que 
deve ser seguida “porque o combate à vespa 
velutina exige uma ação de proximidade. Não 
é só através do ministério da Agricultura que é 
possível que não tenha meios de extensão para 
o fazer”, conclui.

Na cidade de Braga, quem tem 
responsabilidade da eliminação dos ninhos 
são os Bombeiros Sapadores. Têm os meios 
mais adequados para solucionar o problema 

utilizando o método de incineração. Na Póvoa 
de Lanhoso, entre junho de 2015 e fevereiro de 
2016 foram destruídos 250 ninhos, mais 185 
do que no ano anterior. A Câmara Municipal 
tem assumido, sozinha, os custos decorrentes 
da destruição dos ninhos de vespa velutina. 
“Infelizmente, não existe uma estratégia 
nacional para a erradicação desta espécie que 
vem destruindo as nossas colmeias e contribui 
para a criação de desiquilíbrios ambientais”, 
salienta  Armando Fernandes,  Vereador para 
a Proteção Civil da Câmara Municipal da 
Póvoa de Lanhoso (CMPL). “Preocupa-nos a 
destruição da abelha europeia que, para além 
de ser uma produtora de mel por excelência, 
faz a polinização dos solos”, acrescenta o 
Vereador. No mês passado, o município de 
Esposende definiu um protocolo de colaboração 
com a Cooperativa Agrícola de Esposende, 
com a duração de três anos. O município vai 
desembolsar 20 mil euros para a aquisição de 
seguros, equipamentos de proteção individual 
e operacional e vai atribuir 60 euros por cada 
ninho destruído, com o limite máximo de 3 mil 
euros anuais.

Na câmara da Póvoa de Lanhoso, durante o 
primeiro ano, fizeram o trabalho de destruição 
completa com a colaboração de apicultores a 
título gratuito. Com o aumento de ocorrências, 
a câmara teve de fazer uma prestação de 
serviços. “Isso acarreta custos e não há qualquer 
tipo de apoio de financiamento a nível geral, 
do estado. Andamos há dois anos a trabalhar 
com equipamento que vamos adaptando”, 
refere Manuela Freitas. Segundo a engenheira 

Se as abelhas desaparecerem da face da 
terra, a humanidade terá apenas mais 

quatro anos de existência. Sem abelhas não 
há polinização, não há reprodução da flora, 
sem flora não há animais, sem animais não 

haverá raça humana.
Albert Einstein

Alto em nome da
Fazenda Nacional

NOTIFICAÇÃO DE SUSPEITAS  
Preenchimento de formulário 
www.sosvespa.pt
Comunicação via smartphone 
www.sosvespa.pt 
Linha SOS Ambiente 808 200 520 
Juntas de Freguesia 

CURIOSIDADES
Se não houver aproximação, vibração ou 
se não se incomodar o ninho, não têm 
tendência para atacar. 
Os ninhos são destruidos à noite.
Segregam veneno para os olhos da vítima.

5 COISAS QUE DEVES SABER
É importante manter uma distância de 
segurança do ninho.
Mantenha-se calmo.
Não atirar objetos .
Contactar os Serviços Municipais de 
Proteção Civil ou Bombeiros.
Preenchimento online de um formulário 
disponível no portal www.sosvespa.pt
Se for picado, nas circunstâncias de ser 
alérgico à picada de insetos, deve chamar 
o 112.

O QUE NÃO FAZER
Destruir os ninhos com armas de fogo (por 
ex: armas de caça)
Destruir parcialmente os ninhos 
(independentemente do método)         
Estas ações disseminam as vespas que 
podem vir assim a constituir novos ninhos.

A VESPA ASIÁTICA
É uma vespa de grandes dimensões : 
rainhas: corpo +/- 3 cm, obreiras: corpo 
+/- 2,5 cm). 
A cabeça é preta com face laranja/
amarelada. O corpo é castanho-escuro 
ou preto aveludado, delimitado por uma 
faixa fina amarela e um único segmento 
abdominal quase inteiramente amarelado-
alaranjado. 
Os ninhos primários têm cerca de 5-10 cm 
de diâmetro. 
Os ninhos secundários têm uma forma 
redonda ou em pera, com cerca de 50-80 
cm de diâmetro.
Os ninhos são geralmente feitos em 
árvores altas em áreas urbanas e rurais. 
A vespa mestra acorda da hibernação e faz 
um pequeno ninho onde deposita ovos. 
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da CMPL, a concertação intermunicipal é 
inexistente: “Há outros municípios, noutras 
áreas geográficas que nos dizem que não estão a 
fazer nada. A estratégia está mal implementada 
ou mal organizada”. 

Alfredo Marques afirma que as câmaras 
têm razão quando referem que o assunto não 
foi discutido a nível nacional de municípios. 
Mas a necessidade de atuar obrigou a que 
se avançasse com o que era possível fazer. O 
apicultor refere ainda que devemos conhecer 
bem o assunto e aquilo que se sabe é que 
um conjunto de boas práticas fazem limitar 
a proliferação da praga. “Neste momento, 
não há nenhum meio prático, cientificamente 
comprovado e inócuo para outras espécies 
que permita eliminar as vespas”. O papel da 
APICAVE é apoiar as câmaras em tudo que 
precisam em aspetos técnicos e na área da 
administração. A associação de apicultores 
desenvolveu uma vara para incineração ou 
aplicação de inseticida em altitude, de forma a 
que não seja preciso subir por escadas. “Temos 
uma vara que dá para destruir ninhos a partir 
do chão, sem colocar ninguém em risco”, 
informa Alfredo Marques.

Colocação De Armadilhas

Todas as vespas velutinas que se apanham 
na fase em que estão a sair da hibernação 
representam menos ninhos no futuro. Os 
apicultores estão a ser encorajados a fomentar 
armadilhas, ressalvando que devem ser bem 
feitas para impedir a formação de novos ninhos 
e evitando a captura de abelhas e outros insetos 

benéficos. Há outras questões, como o impacto 
a nível do setor agrícola, no caso da apicultura. 
Manuela Freitas acrescenta que a nível geral, 
isto também tem implicações em temos da 
biodiversidade e polinização, o que vai acarretar 
custos para a sociedade.

O presidente da APICAVE também alerta que 
têm sido destruídos muitos ninhos de vespa 
capro. “Há muita falta de conhecimento. É 
preciso que as pessoas não se precipitem nem 
exagerem. Estas vespas não picam mais que 
as outras”, refere. O conhecimento profundo 
do ciclo biológico das vespas é essencial para 
resolver o problema. A melhor forma de atuar 
é atacar a vespa asiática nos seus períodos de 
maior fragilidade. “Neste momento, só estão 
conhecidos dois meios eficazes de combate à 
vespa. O primeiro é a destruição de ninhos, 
quando aparecem”. Explica também que o 
outro método mais eficaz é destruir a vespas 
fundadoras interrompendo-se assim o ciclo 
reprodutivo.

A vespa é um predador de insetos. Ataca as 
abelhas porque estão em lugares mais fixos 
como os apiários. Quando começa a floração 
vão comer os outros insetos no local onde fazem 
recolha de polén e nectar. A maior preocupação 
é o efeito que isto vai ter para a biodiversidade. 
Comem muitos outros insetos essenciais para 
a biodiversidade. As vespas velutinas exigem 
aos apicultores um conhecimento ainda mais 
aprofundado do maneio apicula. Alfredo 
Marques insiste que o conhecimento é a melhor 
arma nesta batalha. “Eu não posso dizer que me 
tenha morrido uma abelha sequer por causa da 
vespa velutina. Há apicultores que dizem que 

(as abelhas) morreram por causa das vespas. A 
vespa tem costas largas. Quando o apicultor é 
mau e não conhece, atribui a culpa à vespa. Elas 
comem 3 mil, 5 mil abelhas numa colmeia. O 
apicultor tem de cuidar da colmeia para que ela 
não vá abaixo”.

Há um conjunto de técnicas que é preciso 
fazer para capturar o máximo de rainhas 
fundadoras. Mas não deve ser feito pela 
população em geral. “Temos uma densidade de 
colmeias que se todos apicultores fizerem isso 
não eliminamos mas reduzimos a propagação”, 
aponta Alfredo Marques. Para exemplificar 
a melhor forma relata-nos o processo de 
colocação de armadilhas. “Neste período de 
primavera, as fundadoras correm quilómetros 
e são atraídas pelo cheiro do mel. Ao cheirar 
a armadilha, entram e ficam lá. Quando entra 
uma, entram várias”, explica. O ano passado, 
27 associados da associação de apicultores 
montaram 267 armadilhas e apanharam 3.500 
fundadoras. “Nas zonas onde montamos isto, 
os apicultores tiverem menos vespas à volta dos 
seus apiários que o ano passado”. 

Plataforma Sos Vespa

Há críticas comuns ao panorama geral. 
A Plataforma SOS Vespa, coordenada pelo 
ICNF, permite mapear, centralizar e apoiar 
a identificação da vespa velutina. As críticas 
são comuns. O plano de ação estará a ser bem 
aplicado? Alfredo Marques diz que é urgente 
pôr o plano de ação em execução, o que ainda 
não está a ser feito na totalidade. “Não podemos 
fazer nada? Podemos e muito. Primeiro, o ICNF 
deixou o site do SOS Vespa. Devia funcionar 
como deve ser e não está. Foi muito bem 
pensado e é uma ferramenta fundamental a 
nível científico para se saber a evolução que a 
vespa está a ter a nível do território nacional”. 
Segundo o presidente da APICAVE, cada 
concelho recolhe a sua informação, mas não a 
partilha com os restantes. Afirma também que, 
ao contrário do que foi definido no Plano de 
Ação, não há um administrador nacional do 
SOS Vespa, que atualize, verifique e valide a 
destruição dos ninhos, em coordenação com os 
administradores concelhios.

Gesvespa

No início deste ano foi aprovado o 
GESVESPA: Estratégias de gestão sustentável 
da vespa velutina, o projeto é promovido pelo 
INIAV e procura satisfazer as necessidades 
de investigação identificadas no Plano de 
Ação para a Vigilância e Controlo da Vespa 
Asiática em Portugal, particularmente nas 
ações de vigilância ativa, monitorização e 
controlo, a desenvolver de forma colaborativa 

Ninho de vespa 
velutina.
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com instituições do SI&ID regional, com as 
comunidades intermunicipais, a FNAP e a DGAV. 
A Comunidade Intermunicipal do Alto Minho 
integra também este projeto, subsidiando-o 
em 23.016,50 euros, sendo o montante de 
investimento do projeto global de 410.051,33 
euros. O projeto é cofinanciamento pelo 
Programa Operacional Sustentabilidade e 
Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR) e tem 
término no final de 2017. A área de intervenção 
abrange a NUT NORTE e os concelhos 
adjacentes da NUT CENTRO.

Os heróis

Manuel Rodrigues, 55 anos, natural de Póvoa 
de Lanhoso, é apicultor amador e já apanhou 
vespas velutinas este ano, com a colocação 
de armadilhas. Produz mel há dois anos e 
todos esses anos foram maus. Este ano está 
a caminhar para o mesmo sentido, também 
devido às condições climatéricas. “Daqui a 
dois meses, as vespas asiáticas vão atacar em 
força”, diz. No ano passado, em 12 colmeias 
que tinha, perdeu 5 por causa da vespa. Este 
ano começou a colocar armadilhas e refere que: 
“em meia dúzia de armadilhas, apanhei vinte 
vespas fundadoras”. Em 2014, com o apoio 
do gabinete veterinário da Póvoa de Lanhoso 
e “motivado com a raiva que me dá aquilo” 
decidiu ajudar. Voluntariou-se para colaborar 
na aniquilação dos ninhos. “Nós, pelos meios 
que tivemos, conseguimos os objetivos a que 
nos propusemos”. Mas não tem perspetivas 
animadoras para o futuro. “Não sei se irá 
resolver-se. Com a comunidade científica a 
acompanhar teríamos um melhor resultado”. 
Quando vai queimar ninhos não sente medo 
mas sabe que há riscos envolvidos. “Os fatos 
apículas que usamos não dão jeito quando 
subimos às árvores. À noite, andar com esses 
fatos é muito complicado. Não é o ideal para o 
trabalho”.

Vespa velutina.
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“AVANÇAREMOS. 
SE DEUS QUISER!”

ENTREVISTA

D. Jorge Ortiga tem vindo a atualizar a sua conta do twitter com passagens 
da exortação do Papa Francisco, A Alegria do Amor.  Amor é a palavra-
chave; pela cidade, pelos fiéis e pela fé cristã. Será esse amor que irá 
permitir a aproximação de pessoas divorciadas e homossexuais à Igreja? O 
Arcebispo Primaz de Braga também responde às críticas sobre o Mercado 
S. Geraldo e convida a Plataforma S.Geraldo Cultural a refletir sobre o que 
defendem, expressando: “E que vissem efetivamente se esta causa, pela 
qual estão a lutar é uma causa que valha a pena”.
TEXTO Luís Leite  FOTOGRAFIA Nuno Sampaio
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Jorge Ortiga nasceu a cinco de março de 1944, na freguesia de 
Brufe, concelho de Vila Nova de Famalicão. A três de janeiro de 
1988, foi ordenado bispo pelo Arcebispo Primaz de Braga Eurico 
Dias Nogueira, escolhendo como lema episcopal a passagem do 
capítulo 17 do Evangelho de S. João: “Ut unum sint” (Que todos 
sejam um). A cinco de Junho de 1999, com 55 anos, foi tornada 
pública a sua nomeação para Arcebispo de Braga. Poucos dias 
depois, recebe o "Palium" de Metropolita das mãos do Papa 
João Paulo II, a 29 de Junho no Vaticano, tomando posse como 
Arcebispo a 18 de Julho na Sé Catedral de Braga. 

É Bispo desde os 43 anos e foi o 
Bispo mais jovem de Portugal. 
Desde essa altura, como tem 
visto as mudanças sociais e 
culturais do país?
Inicialmente era Bispo Auxiliar 
de Braga e depois Arcebispo de 
Braga. Fui seguindo muito de perto 
todo este ambiente de mudança. 
Não apenas de mudança, mas esta 
necessidade de uma adaptação, 
de uma atenção da Igreja às 
chamadas realidades terrestres. 
Uma fidelidade à doutrina da 
Igreja, no essencial, e ao mesmo 
tempo uma atenção muito especial 
aos problemas concretos das 
pessoas com os quais me deparava. 
Um gosto muito grande também 
por poder dialogar, por poder 
conversar, por poder ouvir para 
me aperceber dessas necessidades. 
No âmbito de um dos trabalhos 
de um bispo, que são as visitas 
pastorais, não fechar-me na Igreja 
e nos seus anexos, mas procurar ir 
ao encontro das pessoas doentes, 
idosas, das unidades fabris, ver a 
realidade do mundo laboral, tudo 
aquilo que significasse vida por 
parte dessas comunidades. Posso 
dizer que conheço muitíssimo bem 
a realidade eclesial e sociológica 

das comunidades. São 551 
paróquias, o que exige um pouco 
mas tenho um conhecimento 
objetivo e profundo dessa realidade.

Tem atualizado o seu twitter 
relativamente à exortação 
apostólica do Papa Francisco. 
Como tem analisado os temas 
mais controversos relacionados 
com a família?
Esta exortação apostólica do Papa 
é uma exortação apostólica que 
vem na linha da continuidade 
da doutrina da Igreja e deste 
magistério do Papa Francisco. O 
Papa Francisco tem interpelado a 
Igreja a sair, a estar em contacto. 

A Alegria do Amor não é apenas 
uma exortação apostólica acerca 
de alguns temas desejados por 
muita gente, mas é efetivamente 
uma proposta de redescobrir o 
verdadeiro e autêntico amor que 
proporcionará essa alegria e essa 
felicidade. Eu penso que percorrer 
um pouco as páginas desta 
exortação apostólica é descobrir 
o caminho para esta alegria, 
para esta felicidade, que o amor 
proporciona e oferece. Não apenas 
um amor emotivo ou sexual mas 
um amor integral, uma amor de 

COMPREENDER

D.
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amor. Gosto muito do título. O 
amor no sentido global, no sentido 
único, no sentido exclusivo, no 
sentido permanente.

É esse amor que permite 
a aproximação de pessoas 
divorciadas e homossexuais, 
pessoas que são a favor da 
eutanásia, por exemplo? 

Não podemos pôr tudo dentro 
do mesmo saco! Temos de discernir 
quais as respostas mais oportunas 
e mais adequadas conforme a 
intenção das próprias pessoas. 

Uma outra novidade é a atitude 
que o Papa quer. Que não seja uma 
atitude fundamentada em normas 
fixas e rígidas. Há uma caminhada 
que ajuda a refletir e ajuda a 
encontrar uma solução, que é 
muito concreta, para cada pessoa. 

Como vê o Papa Francisco?
Como alguém que vive as 24 
horas de cada dia preocupado com 
todos e particularmente com os 
descartados da sociedade, que são 
tantos. Nós verificamos isso mesmo 
no nosso país. Não somos capazes 
de reconhecer que há pessoas que 

são marginalizadas. Esta nossa 
cultura, usa e deita fora. Não são 
só as coisas, nesta sociedade de 
consumo. As próprias pessoas 
enquanto nos servem usamo-las e 
depois deitamos fora. Este valor 
insubstituível da pessoa humana, 
esta dignidade maravilhosa da 
pessoa humana, mas de toda, não 
só de alguns.

Por isso é que este Papa é 
corajoso, vai aos lugares onde 
estão os problemas. Quando foi 
ao México não ficou no centro 
da cidade, mas foi ao lugar onde 
estavam os problemas, criticado 
por muitos. É esta pedra no charco 
que precisamos e o Papa tem 
coragem, tem autoridade. Todos 
reconhecem que o seu discurso não 
é só palavras.

Também gostaria de falar 
consigo acerca do tema da 
nossa última entrevista, com a 
Professora Laura Ferreira dos 
Santos acerca da Eutanásia. 
A nota pastoral  do conselho 
permanente de conferência 
episcopal e a posição da Igreja 
é completamente contra o que 

doação e entrega. Um amor de 
vida, de olhos nos olhos para olhar 
um futuro. Aqui está para mim a 
grande novidade que este Papa 
coloca nesta exortação apostólica. 

Depois dos problemas, que 
alguns poderão considerar 
mais candentes, são problemas 
decorrentes do magistério da 
Igreja, a que o Papa foi dando 
a sua orientação, dizendo que 
essencialmente é preciso acolher 
naturalmente as pessoas. Ouvir 
essas mesmas pessoas, discernir, 
ver o que é mais conveniente e 
confiar uma responsabilidade 
muito grande nos pastores. É uma 
fidelidade, mas uma fidelidade 
também de alguém que quer olhar 
para cada caso em concreto, sem 
cair no relativismo. Há um caminho 
que tem de ser percorrido e com 
certeza será percorrido de maneiras 
um pouco diferentes em diversas 
partes do país e do mundo inteiro.

Porque é que existe esta 
preocupação em investigar 
e estudar o que é a família e 
procurar reestruturar o seu 
significado?

Quer queiramos, quer não; o 
futuro está na família, o futuro da 
Igreja e o futuro da sociedade civil. 
Hoje não se dá aquela atenção 
que deveria ser dada à realidade 
familiar por fatores muito 
variados. A família, no sentido 
pleno e profundo e não apenas 
a família encarada de um modo 
muito superficial e banal, digamos 
de um amor pura e simplesmente 
emotivo que não é capaz de 
ultrapassar as dificuldades, nem 
de vencer os problemas. Porque é 
na família que nós encontramos 
o aconchego que procuramos, de 
que necessitamos e é a família 
que em última instância poderá 
ajudar a ultrapassar determinados 
problemas e circunstâncias difíceis. 

O que se destaca na exortação 
do Papa?
Essencialmente, a atitude de uma 
Igreja que está em caminho. Atenta 
a todos os problemas que existem 
e não apenas aos problemas mais 
badalados. Uma preocupação do 
Papa que os nossos cristãos sejam 
capazes de fazer dessa família um 
local onde se vive essa alegria do 

a Professora  defende: a morte 
assistida e a dignidade pela vida. 
Não tenho muitos comentários 
a fazer. A única coisa que 
aconselharia, efetivamente, é a 
leitura dessa nota do conselho 
permanente. É uma reflexão 
serena e profunda sobre o caráter 
inviolável da vida humana. Esta 
é a doutrina da Igreja, sempre foi 
e continuará naturalmente a ser. 
Esta é a nossa posição e o convite 
que eu deixaria.

Os cuidados paliativos são o 
caminho?
Os cuidados paliativos, sem dúvida 
nenhuma, são a resposta humana 
a dar a essas situações difíceis. Já 
o disse em variadíssimas ocasiões 
dentro da Igreja e fora da Igreja, 
que são a grande resposta para 
os problemas que a realidade da 
dor e do sofrimento e da vida que 
parece não fazer sentido. Desde 
que os cuidados paliativos sejam 
levados com consciência por parte 
dos profissionais de saúde que 
aí trabalham nesses setores. Só 
lamento que no nosso país tenhamos 
tão poucas camas para esses 
cuidados paliativos. É a resposta 
mais adequada e mais digna.

A Igreja tem um papel 
fundamental porque tem 
grande parte das IPSS ligadas 
aos cuidados paliativos. No 
caso da discussão pública ir à 
Assembleia da República, e caso  
possa surgir uma lei que permita 
a eutanásia, qual será a posição 
tomada pela Igreja?
A Igreja tem um comportamento 
que aceita as leis, mas não quer 
dizer que deva concordar com 
as leis. Se efetivamente surgir 

uma lei desse teor e com esses 
parâmetros, a Igreja continuará 
sempre a dizer que não concorda 
com essas leis e continuará, por 
ventura, a apelar a uma objeção de 
consciência. Porque também temos 
muitos médicos a pronunciarem-se 
e a dizer que por sua consciência 
não querem participar nessa ação 
de matar. Porque, ao fim ao cabo 
a eutanásia é mesmo isso, é a 
morte. É a antecipação da morte. 
A Igreja não deixará de falar da 
sua doutrina e de participar num 
debate, se por ventura ele surgir. 

Falando do Cinema S. Geraldo. 
Como tem visto a posição da 
Plataforma S. Geraldo Cultural?
Eu gostaria antes de responder 
fazer aqui um preâmbulo. Em 
primeiro lugar, eu convidaria 
os leitores da revista a 
pensarem e verificarem o que a 
Arquidiocese de Braga tem feito 
pela cultura. Nomeadamente a 
nível de reabilitação urbana ou 
manutenção de espaços e edifícios. 
Ninguém ignora, que a cidade 
de Braga, até mesmo por razões 
turísticas, é um potencial. Mas, 
se forem ver o que a Igreja tem 
feito no sentido de preservar o 
património - e o património é 
cultura -, têm que ver que não 
há ninguém aqui na cidade de 
Braga que deixe de reconhecer o 
trabalho, como algo extremamente 
meritório, com o apoio ou sem 
o apoio das população e das 
entidades. Dou-lhes o exemplo do 
Bom Jesus do Monte, é o nosso 
ex libris. Até agora, a ajuda e a 
comparticipação tem sido quase 
inexistente. O que é certo, é que 
hoje quem chega ao Bom Jesus 
do Monte reconhece que há ali 

Em termos de arquitetura, todos 
reconhecem que o S. Geraldo não 

tem valor digno de registo

uma preocupação da Igreja em 
preservar e fazer com que muitas 
pessoas possam usufruir. Isto é 
cultura! Por outro lado, tivemos 
o cuidado de construir um 
auditório. O Auditório Vita, onde 
todo o ano realizamos imensas 
iniciativas de índole diversificada, 
mas sempre no âmbito da cultura. 
Evidentemente que para nós 
também tem a finalidade de 
formação dos nossos católicos, mas 
já realizamos cinema, teatro. Há 
escolas que usam o auditório Vita 
para as peças de teatro. Em termos 
de reflexão tivemos a Nova Ágora, 
que foi um acontecimento de 
repercussão na cidade e não só. 

Era importante que 
reconhecêssemos o esforço que 
a Arquiodiocese de Braga está a 
fazer na manutenção do Museu da 
Sé mas mais difícil ainda o Museu 
Pio XII e a Torre Medieval, que não 
é minimamente aproveitado pela 
cidade de Braga. Hoje, conservamos 
aberto o Museu Pio XII pura e 

simplesmente pela paixão, pela 
cultura e pela história da cidade de 
Braga. Caso contrário, em termos 
económicos, já teríamos fechado 
esse mesmo património. 

Em relação ao S. Geraldo. É 
um espaço que foi construído 
num local onde nunca deveria ter 
sido, onde era o Convento dos 
Remédios, o que foi um verdadeiro 
atentado à cultura! Em termos de 
arquitetura, todos reconhecem 
que o S. Geraldo não tem valor 
digno de registo. Mas, mesmo 
reconhecendo que não tem valor 
digno de registo, temos o cuidado 
de preservar a fachada. Não só 
preservar e dar-lhe simetria, o 
que nos vem trazer um custo 
muito grande na recuperação 
daquele espaço. Tivemos o cuidado 
de fazer escavações porque 
sabemos que é um local sensível. 
Durante mais ou menos 30 anos, 
o S. Geraldo esteve fechado, 
estivemos à procura de soluções 
para aquele espaço, conversando 
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com várias pessoas e algumas 
que estão agora implicadas com 
essa Plataforma. Eu fui dizendo: 
“tragam ideias, tragam sugestões”. 
Nunca apareceram! Agora que 
nós encontrámos uma solução é 
que começam a manifestar a sua 
posição contra. 

Fala-se muito no hotel, o hotel 
é apenas um extra que ali está 
colocado no aproveitamento do 
espaço. O importante é que aquele 
mercado municipal continuará a 
ter um palco e continuará a ser 
um local para cinema ou teatro. 
Não há uma desconsideração da 
história, mas antes pelo contrário, 
queremos preservar essa história. 
Aliás, já solicitámos também à 
Câmara Municipal, que é detentora 
de algumas pedras do Convento 
dos Remédios, se poderia oferecer 
algumas. De forma a colocá-las 
num determinado local com 
alguma referência ao edifício que 
nunca deveria ter sido demolido.

Relativamente ao hotel, que é 
apenas uma estrutura que não 
tem importância, eu gostava de 
dizer que será também um hotel 
temático. Todo ele ficará dominado 
pela ideia do cinema, numa 
referência àquele lugar. 

Nesta altura, a Diocese tem os 
seus compromissos, a Diocese 
esperou e agradecia essas propostas 
e sugestões que não chegaram. 
Agora nós teremos que avançar e 
avançaremos. Se Deus quiser!

Eu convidaria também os 
bracarenses a ver a cércia do 
edifício, que fica a mesma, para 
verem o cuidado que colocámos e 
não apenas o interesse imobiliário. 
No sentido de que muitos poderão, 
por ventura, pensar que andamos 
à procura de enriquecer. Queremos 
preservar um património e dar 
dignidade à cidade de Braga. 
Eu costumo dizer: “Amamos a 

gostaria que se colocassem no 
nosso lugar a explorar uma casa de 
cinema com 600 ou 700 lugares! 
E verificar até que ponto é que um 
Theatro Circo é suficientemente 
aproveitado. Até que ponto um 
GNRation é suficientemente 
aproveitado. Até que ponto, 
outros locais que existem são 
suficientemente aproveitados. 
O cinema daquela época, das 

na cidade de Braga nos últimos 
tempos. E que vissem efetivamente 
se esta causa, pela qual estão a 
lutar, é uma causa que valha a 
pena.

Nós queremos começar as 
obras dentro de dias e temos tudo 
preparado para que aconteça.

E se surgirem manifestações?
Já ponderámos devidamente. 
Como já disse, teríamos aceite 
qualquer tipo de sugestões ou 
alternativas credíveis. Durante 
anos, fomos recebendo queixas por 
causa daquele espaço.  Eu próprio 
me envergonhava de passar ali em 
frente porque sinto que devemos 
fazer alguma coisa. Não devemos 
ser só nós. Há outros lugares na 
cidade de Braga que deverão ter a 
atenção do público e portanto que 
se faça também isso. 

Qual é o papel da Arquidiocese 
na região?
A grande preocupação da 
Arquidiocese de Braga, nos 
últimos tempo, tem sido uma 
preocupação que parte de dentro, 
que parte da sua experiência de 
fé. Não é por acaso que os centros 
sociais que estão espalhados pela 
Diocese pertencem a paróquias, 
a irmandades ou confrarias. Terei 
que reconhecer que hoje existem 
muitos centros sociais alguns 
ligados à Igreja, outros não. A 
Igreja é que foi pioneira.

A igreja, no passado, 
desempenhou uma tarefa exclusiva 
por ela. Hoje, graças a Deus, 
fazemos em parceria ou rede e 
é bom que assim seja. Só é pena 
que nem sempre assim seja. Que 
consigamos articular estas boas 
vontades e dar resposta ao povo. 

A Igreja de Braga, dentro 
daquilo que é possível, procura 
crescer na fé, fazendo com que 
esta fé gere obras. Uma Igreja 
que saia para fora dela mesma. 
Nomeadamente no turismo, e 
posso fazer referência à Semana 
Santa. Nas minhas intervenções eu 
vou permanentemente alertando 
que a Semana Santa não pode 
ser somente uma questão de 
procissões. As procissões e as 
pregações devem suscitar nas 
pessoas comportamentos de maior 

Eu fui dizendo: “tragam ideias, 
tragam sugestões”. Nunca 

apareceram! Agora que nós 
encontrámos uma solução é que 

começam a manifestar a sua 
posição contra

cidade de Braga, como todos os 
bracarenses.” Eu particularmente.

A grande preocupação do 
movimento de cidadãos S. 
Geraldo Cultural tem a ver com a 
preservação do palco original e a 
traça do património do Cinema. 
Não continuará a existir?
É muito bonito ter saudades de 
uma sala de cinema, mas eu 

grandes salas de cinema, sabemo-
lo que já não tem essa procura. 
Portanto, não podemos de maneira 
nenhuma deixar-nos levar, pura 
e simplesmente, por ideias muito 
interessantes. Eu respeito, mas 
o que é certo é que iremos dar 
dignidade àquele espaço. A 
nossa preocupação é fazer bem 
aquilo que fazemos. Que se veja, 
efetivamente, o que tem sido feito 

Esta é a nossa principal 
preocupação, termos uma Igreja 
que suje os seus próprios sapatos 
no meio das misérias das pessoas

solidariedade, maior dedicação, 
maior respeito. Nada de atitudes 
fundamentalistas, intransigentes. 

Este é um trabalho que não 
entra nas estatísticas, mas que na 
vida no dia-a-dia vai permeando 
o relacionamento com as 
pessoas. Esta é a nossa principal 
preocupação, termos uma Igreja 
que suje os seus próprios sapatos 
no meio das misérias das pessoas. 
Com as suas mãos toca nos dramas 
da sociedade. Nós temos de sujar 
as nossas mãos, temos de abrir os 
olhos para ver. Servirmo-nos dos 
cinco sentidos para em termos 
de comparação dizermos que é 
concreto, é palpável. Não apenas 
nas boas intenções, é aí que está o 
nosso cristianismo, porque senão é 
etéreo, volátil, fica sem incidência. 

Tem revelado grande 
preocupação com o fenómeno da 
indiferença e do agnosticismo. 
Nós temos consciência que 
vivemos numa região, que eu 
considero ainda de cristandade. 
Cerca de 90% dizem-se católicos. 
Mas eu sei e tenho a consciência 
que cresce a indiferença e 
cresce o agnosticismo e mesmo 
o ateísmo. Portanto, o que nós 
temos de fazer não é tentar 
impor e partir de privilégios. 
Há pessoas que pensam que 
buscamos privilégios e que apenas 
queremos a nossa liberdade para 
poder anunciar. Liberdade de 
consciência e liberdade de religião 
para naturalmente propormos 
um sentido de fé, onde há uma 
indiferença, um agnosticismo e 
um abandono na confiança em 
Deus. Dizendo que em Deus se 
encontra a verdadeira realização 
humana e é isso que nós temos 
ao fim ao cabo de atingir. Neste 
ano, trabalhámos muito o sentido 
da missão. Temos que respeitar 
mas temos também de procurar 
anunciar. Não foi por acaso que 
criámos o Nova Agora como 
espaço de diálogo entre crentes e 
não crentes. Precisamente porque 
acreditamos que é através do 
diálogo que se poderá fazer um 
pouco de luz e acreditar naqueles 
que são os valores que a Igreja 
propõe e pelos quais lutamos 
diariamente.

António Guterres esteve no 
Centro Académico de Braga 
onde falou sobre a crise dos 
refugiados. Afirmou que 
vivíamos tempos de crise. Como 
vê esta crise humanitária? 
Eu vejo como um escândalo. É um 
dos problemas graves que se adia a 
resposta. Arranjam-se argumentos! 
O que é certo é que as pessoas 
poderiam estar já aqui em Portugal 
e noutros sítios, com acolhimento 
e cuidado devido. Procurando uma 
integração, em termos de trabalho 
e escola. É um problema complexo 
mas temos de ter a coragem de 
poder acolher e não mostrarmos 
insensibilidade aos dramas 
humanos.

A Cáritas tem um programa que 
se chama PAR - linha da frente, em 
que apoia aqueles que estão nos 
campos de refugiados na Síria, no 
Líbano e que estão em condições 
para as quais nem sempre 
olhamos. Vemos na televisão e 
esquecemo-nos o que é real. A 
nossa parte, temos procurado fazê-
la. Até que ponto ela se concretiza 
já não poderei dizer. Mas não 
deixaremos de a fazer. 

Porque é que acha que não 
acontece mais rápido?
Não sei, talvez a questão das 
entidades civis, têm muitos 
encontros e reuniões e não facilita. 
Evidentemente, os refugiados 
poderão vir e nós, a Igreja, estamos 
disponíveis para os acolher 
gratuitamente. Mas se há dinheiro 
destinado a esses objetivos e essas 
finalidades, a Igreja não tem esse 
dinheiro. A Igreja recebe dinheiro 
dos seus fiéis e dos seus cristãos. 
Há pessoas que dizem que a Igreja 
é rica, mas a Igreja apenas acolhe a 
partilha e a generosidade dos seus 
fiéis. Depois distribui. 
Não sei se é falta de vontade 
política de parte da União 
Europeia, não sei. Mas parece-me 
que não podemos concordar.

Quando tomou posse como 
Arcebispo afirmou que queria 
uma Igreja ao ritmo da 
modernidade e que também 
tivesse a juventude incluída.

Uma das minhas preocupações é 
a juventude, sem dúvida nenhu-

ma. Ai está o futuro da Igreja e 
da sociedade. Temos de pensar na 
formação que podemos dar à ju-
ventude. Uma formação alicerçada 
em valores e princípios. Ao mesmo 
tempo pensar na juventude é pen-
sar no seu quotidiano. Sobretudo 
na questão do trabalho, porque é 
uma das coisas que me preocupa 
imenso. Vejo as nossas universi-
dades repletas de jovens, investi-
mos muito na formação e depois 
perdemos muitos desses talentos. 
A começar pela emigração de de-
terminados jovens, que poderiam 
ser muito úteis para a sociedade 
portuguesa. Até que ponto nós po-
deremos encontrar trabalho para 
os nossos jovens para que eles aqui 
construam a vida familiar, de amor 
e de alegria é uma das preocu-
pações que eu tenho. 

Às vezes visito iniciativas criadas 
por jovens, com uma capacidade 
de iniciativa incrível e aproveito 
sempre para estimular outros, para 
não cruzarem os braços, ficando 
à espera de uma solução que 
venha da sorte, de encontrar um 
emprego aqui ou acolá. Mas em se 
associarem e verem como poderão 
inovar este tecido empresarial 
aqui da nossa região. Para que não 
seja apenas um tecido empresarial 
orientado segundo uma tradição, 
mas mais variado e mais aberto. 
Temos laboratórios para isso, 
agora é uma questão de pôr isso a 
produzir e a render.

A própria Igreja terá de fazer 
muito mais neste sentido de 
formação. Proporcionar valores 
e critérios e ao mesmo tempo de 
criar oportunidades. Têm de ser 
eles, mas ao mesmo tempo podem 

ser ajudados pelos adultos, que 
confiem nos jovens e lhes dêem 
oportunidades. 

O mês de maio é o mês de 
Maria. O que é que está previsto 
para esse mês?
A Arquidiocese de Braga é 
essencialmente uma Arquidiocese 
Mariana, nós podemos dizer que o 
povo do Minho tem uma adoração 
muito grande a Nossa Senhora. 

Este ano pretendemos que as 
celebrações do mês de maio sejam 
vividas intensamente na linha 
daquilo que é o nosso programa. 
Pretendemos que os cristãos 
tomem consciência, que devem 
ser discípulos de Jesus Cristo, mas 
também missionários, ou seja, que 
tenham uma tarefa, que tenham 
uma missão a realizar dentro da 
Igreja mas também de participação 
ativa na sociedade, para que a 
Igreja se renove e não seja pura 
e simplesmente alicerçada nos 
padres. Em que cada um participa, 
não apenas naquelas críticas 
ocasionais de quem não conhece 
e se sente no direito e dever de 
dizer alguma coisa. Mas uma 
crítica construtiva de alguém que 
conhece a doutrina, de alguém que 
vai sugerindo, de alguém que vai 
trabalhando. 

A política, por exemplo, é um 
lugar onde os cristãos devem estar. 
Não devem ter medo da política, 
participar! Há muitos que o estão 
a fazer.
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A ARTE DO DETALHE
A PM Barbosa Conservação e Restauro é uma empresa que se dedica à intervenção 
de conservação e restauro de bens culturais, prestando serviços desta mesma área, 
nomeadamente em retábulos, esculturas, pinturas sobre tela ou madeira (entre outros). 
Pedro Barbosa designa como “soberbo” o sentimento que tem para com esta área e é 
com esse mesmo sentimento que traduz a paixão que tem pelo ramo empresarial.
TEXTO Rosa Sampaio FOTOGRAFIA Nuno Sampaio

ARTE SACRA
Conteúdo Patrocinado

B
raga, a cidade das igrejas, dos arcebispos e 
do estilo barroco é também a cidade de Pedro 
Barbosa e da sua arte. Escolhida há vinte e três 
anos, o restauro era um caminho virgem em 
fase de descobrimento. O entusiasmo por este 

trilho, ainda muito pouco explorado na época, deu-lhe 
ainda mais gosto por este ramo. A decisão esculpiu a sua 
vida profissional. “Se eu pudesse tinha sempre o pincel na 
mão”, afirma.

A PM Barbosa é uma empresa do mundo, trabalham 
desde Melgaço ao Algarve, de Espanha e França a 
Angola e Brasil. Levam Braga pelo mundo e a arte sacra 
minhota também. Mensalmente, são restaurados na 
Rua do Couteiro aproximadamente dois retábulos e 
oito esculturas. O gerente revela que 70% das pessoas 
que o procuram são de cariz religioso e o restante por 
apreciação à arte. Não há idade para admirar arte sacra, o 
que varia entre os trinta e oitenta anos. 

Pedro Barbosa refere que o conceito de restauro é “não 
modificar o original”. É conservar o que a antiguidade e 
a história da peça nos quer legar. Desde a cor ao cair dos 
mantos ou talhas dos retábulos que reluzem como ouro (e 
é mesmo). Entramos no atelier de trabalho de conservação 
e restauro e somos invadidos por um forte odor dos 
materiais utilizados para o tratamento das esculturas. 
Referente aos retábulos, estes encontravam-se em 
módulos, para que haja maior facilidade no tratamento 
sendo que, posteriormente, voltam a ser montados 
no local de origem. Cada peça tem o seu encanto e 
fulgência particular, mas a Nossa Senhora da Conceição – 
atualmente localizada em Cascais –  com 2.80 metros foi 
a que mais o marcou: “Foi uma peça concebida de raiz. 
Costuma-se dizer que é uma escultura do tronco até ao 
altar”. 

O gerente da PM Barbosa sente uma enorme alegria 
quando vê uma escultura cuja intervenção foi bem 
sucedida, aquela que já havia perdido a sua leitura 
estética, como que se houvesse uma ausência total de 
luz, ganha nova vida. “Estudamos a peça vendo a sua 
resistência e grau de degradação, depois faz-se um registo 
fotográfico e de seguida um plano de intervenção do que é 
necessário fazer à peça, a conclusão da intervenção ocorre 
antes do relatório que expõe o tratamento efetuado.” 
Nesta sequência faz todo o sentido dizer que o lema 
desta arte é o detalhe, que pode fazer toda a diferença. 
E é mesmo este lema que esta empresa quer desenvolver, 
a apreciação pelo detalhe. “Não quero que nada mude. 
Temos perspectivas de novos mercados” e a vontade 
de dinamizar e crescer está enraizado neste artista 
bracarense. Pedro Barbosa designa como “soberbo” o 
sentimento que tem para com esta arte, elogiando-a como 
muito bonita.

PMBarbosa - Conservação e Restauro
Tel.: 917 148 518
www.pmbarbosacr.com
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or ser baptismal, é compassiva, misericordiosa, 
pia. Transforma o ímpio, o herege, salva-lhe a 
alma do quinto dos infernos por coadjuvar ao 
cumprimento do primeiro dos sete sacramentos 
da igreja católica. Lava, transverte, cognomina, 
desde então até aos dias de hoje, que ainda se 
usa a mesma.

E, neste caso, pia, como o mocho, futurando 
funestos fados. 

O estilo Manuelino, esventra da sua ele-
gante profusão, motivos alusivos ao baptismo, 
é certo. Mas não é um baptismo qualquer. A 
este respeito fala-nos, em estimulante estudo, 
recente e inovador, Francisca Pires de Almeida. 
“Se observarmos [a pia] com mais atenção, por 
entre os cachos de uvas, os talos e os botões de 
flor, emerge uma mensagem escatológica que 
pode passar despercebida”. Figuras humanas 
ora contorcidas, ora desprotegidas, ora ameaça-
das por bestas surgem por toda a superfície 
da pia, fuste e base hexagonais. São nem mais 
nem menos que almas figuradas em corpo que 
representam uma indesejável elite da época em 
que foi esculpida: os judeus. A identificação das 
imagens das almas como sendo judias, defende 
a autora, é imediata e baseia-se num vasto rol 
de obras para defender essa versão. Entre as 
marcas diferenciadoras incluem-se os famosos 
e obrigatórios chapéus pontiagudos, pilleus 
cornutus, as barbas e “…uns tantos estigmas, 
incluindo alguns de carácter corporal,… os 
movimentos desarticulados do corpo, signo de 
vício e maldade. A gesticulação excessiva dos 
judeus, encarada como uma herança de Caim”. 
O esforço para ridicularizar o judeu parece 
evidente com as figuras dançantes a fazerem 
lembrar infelizes episódios idólatras da história 

Pejada de figuras, esquizofrenizante, a pia, do Século XVI, é a baptismal 
da Catedral de Santa Maria de Braga. Um grande vaso esculpido em 
pedra de Ançã, calcário esbranquiçado escolhido a preceito quando 
se pretende facilitar um trabalho detalhado já que a pedra é mole, bem 
flagelável.

COMPREENDER

O QUE PIA
A PIA PIA

TEXTO Cláudia Sil FOTOGRAFIA Nuno Sampaio 

P

Pia Batismal, Sé de Braga

HISTÓRIA E RELIGIÃO

do povo da nação ou, talvez, a esculhambarem 
a dança do ritual iniciático da circuncisão, por 
oposição ao do baptismo. 

Se não chegasse esta informação para se 
retirarem conclusões quanto à mensagem 
anti-semita da pia, teríamos ainda toda a 
comunicação das figuras zoomórficas. O leão, 
que aparece a abocanhar canídeos poderá 
representar o leão de Judá, expressão bíblica 
que serve como metáfora para representar a 
figura de Jesus Cristo, o Messias, o salvador. 
Já o cão é o judeu pois era na idade média um 
animal de conotação muito negativa e, ainda 
hoje em Trás-os-montes se chama, em surdina, 
aos descendentes de judeus de “perros”. Por 
fim a figura do leviatã. Monstro das águas, que 
baptizam, de grandes dimensões, condiz com 
o estilo marítimo Manuelino já que fazia parte 
do imaginário dos marinheiros europeus da 
idade média, época em que era tratado com 
um dos sete príncipes infernais, representado 
de mandíbulas abertas, devorador de almas. O 
leviatã é uma figura mítica mencionada pela 
primeira vez no livro de Jó, aí descrito como 
monstro irredutível. 

A pia baptismal foi oferecida à Sé de Braga 
pelo arcebispo D. Diogo de Sousa precisamente 
na altura do pogrom de Lisboa, onde milhares 
de judeus foram queimados vivos. Foi este tipo 
de propaganda, o apelo directo à conversão 
dos judeus, a sua transformação nos chamados 
cristãos-novos pelo baptismo forçado, a visão 
negativa das suas almas, que ajudou a acicatar 
os ânimos da população contra os judeus e 
desencadeou a enorme tragédia que solenizou o 
mês passado 510 anos. 

Quando se penetra na Sé pela porta principal 
e se voltam os olhos para a esquerda avista-se 
de imediato o baptistério. A pia está cercada por 
um gradeamento que só faz sentido quando se 
pensa que aí eram forçados ao baptismo adultos 
e assim eram impedidos de fugir. Mas há ainda 
mais um detalhe interessante do conjunto, 
plasmado na epigrafia azulejar onde se lê, ao 
centro, “Aequo Pulcat Pede”. O lambril de azule-
jo é da oficina de António de Oliveira Bernardes 
e data de cerca de 1715. Terá sido o segundo 
arcebispo mais notável de Braga depois de D. 
Diogo de Sousa, D. Rodrigo de Moura Telles, 
membro da alta nobreza, cultíssimo Reitor da 
Universidade de Coimbra, a encomendar esta 
obra no âmbito de um ímpeto de reforma e 
criação nunca até antes visto na cidade e que 
deixou marcas por todo o lado. O painel é 
uma adaptação da estampa da última empre-
sa sacra, a cinquenta, do livro do Jesuíta de 
Toledo,  Francisco Nuñez de Cepeda, “Idea de 
el buen pastor – copiada por los S.S. Doctores 
representada em empresas sacras, com avisos 
espirituales, morales, políticos y económicos 
para el governo de un principe ecclesiastico” , 

Lyon, 1682. Autor cuja biografia não se conhece 
bem e sobre quem recaem fortes suspeitas de 
ser cristão-novo, como tantos de Toledo, e cuja 
obra de que se fala está longe de ser um simples 
guia dos príncipes da igreja.  

Aí se vê que a frase original era “Aequo Pulsat 
Pede” e não Pulcat como está pintado no azu-
lejo. Erro ou não, o que ali está escrito remete 
para a frase de Horácio “Pisa com pé igual” 
referindo-se à forma como a morte atinge do 
mesmo modo os palácios dos ricos ou as caban-
as dos pobres. No painel vê-se a mão da morte 
a ceifar indiferenciadamente bispos, cardeais ou 
papas, representados pelas suas insígnias sobre 
flores diferentes, só por si de grande significado 
simbólico. A escolha desta última das empresas 
sacras não parece ser ao acaso. No livro pode 
lêr-se “Soberba presunção, sobre que estriba de 
tua louca altivez a vã pompa? Sobre uma flor, 
que nasce de manhã e, pela tarde um sopro a 
derruba? Se o ser do homem é flor, quem há 
que viva sedento de honra e glória humana? 
Sem advertir a morte, que tirana de o ser, há 
um tempo e de honra o priva? Que grandeza 
presume ser estável? Que ambição busca asilo 
no sagrado e em uma outra dignidade se ampa-
ra? Quando dela segura inexorável igualmente 
ameaça o golpe airado à Mitra, ao Capelo, à 
Tiara? FIM”. Esta parte do livro encontra-se na 
primeira edição do livro mas desapareceu nas 
edições posteriores, ou seja, D. Rodrigo de Mou-
ra Telles não escolheu uma imagem qualquer. 
Escolheu aquela que tornou a pia mais pia, a 
que condena as hierarquias, as preferências, as 
ambições. Escolheu aquela menos visível por já 
ter sido eliminada dos livros. Escolheu aquela 
que pede perdão. 

Mas a pia ainda baptiza, sobre a triste 
memória do anátema da diferença. 



A companhia aérea suspende ligações com partida do Aeroporto Francisco Sá Car-
neiro – é o caso dos voos para Milão, Bruxelas, Roma e Barcelona. A decisão causa 
fortes críticas por parte dos Presidentes de câmara da Zona Norte.
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“A Região Norte ficará 
assim prejudicada pela 
decisão da TAP, causando 
prejuízos às comunidades 
portuguesas e aos 
empresários do norte do 
país e reduzindo a 
competitividade do país”
Comunicado de Imprensa, 
Câmara Municipal de Viana 
do Castelo

A 27 de março, a TAP suprimiu quatro ligações aéreas com 
partida do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, Porto. De 
acordo com a companhia, os voos para Roma, Milão (Itália), 
Bruxelas (Bélgica) e Barcelona (Espanha) foram suspensos 
“no âmbito da otimização da sua operação de forma a 

melhorar a rentabilidade da companhia”. 
A Câmara Municipal do Porto (CMP) manifestou-se contra a decisão 

apresentando dados que contrapõem as razões da TAP. Segundo um 
comunicado, as quatro ligações “representaram em 2015 para a 
companhia o transporte de perto de 190 mil passageiros, em 1867 voos 
de ida e volta”, o que se traduziu em uma ocupação média de 90% destes 
voos ao longo de 2015. 

A Câmara Municipal de Braga (CMB), Guimarães (CMG) e Viana do 
Castelo (CMVC) também se manifestam contra esta decisão. Para Ricardo 
Rio, Presidente da Câmara Municipal de Braga, o fim de algumas das 
rotas da TAP com partida do Porto “prejudica gravemente as populações, 
agentes económicos e terá reflexos negativos também no turismo de toda 
uma região”. A mesma opinião é partilhada pelo autarca de Guimarães: “A 
decisão da TAP de suspender alguns voos a partir do Aeroporto Francisco 
Sá Carneiro é uma medida muito prejudicial para as empresas, para as 
pessoas e para a economia da nossa região, fortemente exportadora e 

“O facto de não existirem 
mais ligações é uma 
oportunidade que a própria 
TAP está a perder na medida 
em que, pelo que tem 
constatado, eram rotas que 
tinham uma elevada procura 
pelos agentes da região.”
Ricardo Rio, Presidente da 
Câmara Municipal de Braga

TAP ABANDONA O NORTE

TEXTO Sofia Moleiro e Luís Leite  ILUSTRAÇÃO Nuno Simões

REGIÃO

investimento na ordem dos 400 milhões de euros, é uma referência 
internacional e um ativo estratégico, do qual não prescindimos.” 

O comunicado de imprensa vianense afirma que a decisão vai provocar 
danos na competitividade do país, uma vez que a Região Norte tem vindo 
a mostrar uma forte capacidade de produção industrial e rentabilidade 
econónica: “A Região Norte, enquanto região mais industrializada e mais 
dinâmica em termos económicos e a que regista grande crescimento em 
termos turísticos, servindo igualmente de porta de entrada e saída para 
a nossa diáspora, ficará assim prejudicada pela decisão da TAP, causando 
prejuízos às comunidades portuguesas e aos empresários do norte do país 
e reduzindo a competitividade do país”. 

A TAP avançou e criou uma alternativa, a ponte aérea entre Porto 
e Lisboa, com 17 a 18 voos diários, entre as 05:30 e as 22:25. Estas 
alterações surgiram no mesmo dia que foi lançada a TAP Express, uma 
nova marca da transportadora aérea nacional que vem substituir a marca 
PGA - Portugália Airlines.

E agora? Quais são as 
alternativas aos voos 
suprimidos?
Optar por outras companhias aéreas:

A Ryanair 
Em fevereiro, após o anúncio da TAP, a companhia anunciou que 
iria reforçar as ligações para Barcelona, Milão, Bruxelas e Madrid 
e criar uma nova ligação a partir de Outubro para Varsóvia 
(Polónia). A Ryanair opera também três voos diários Porto - Lis-
boa, que podem custar no mínimo 9,99€. A Vueling realiza seis 
voos semanais para Bruxelas e quatro para Barcelona.

Optar por se deslocar de comboio até ao Aeroporto 
da Portela, Lisboa
A linha ferroviária faz a ligação de uma ponta à outra de Portugal 
pelo litoral. A CP lançou uma campanha promocional de compra 
antecipada de bilhetes. Ao comprar cinco a oito dias antes da 
sua viagem poderá usufruir até 65% de desconto. Por exemplo, 
uma viagem em segunda classe no Intercidades, Lisboa - Porto 
poderá ficar por 7,50€ e enquanto que uma viagem Lisboa - 
Viana do Castelo, no Intercidades e Regional em segunda classe 
poderá ficar por 13,30€ (preços de referência, cp.pt).

Optar por se deslocar de autocarro até ao Aeroporto 
da Portela, Lisboa
A Rede Expressos é uma das empresas que faz a ligação de 
autocarro a muitos destinos no país. Atualmente já tem várias 
promoções que variam entre 30% a 50% de desconto, depen-
dendo do tempo de antecedência de compra do bilhete, da 
fidelização ao cartão RFLEX e se a compra é feita online. Um 
bilhete Porto - Lisboa poderá custar no mínimo 9,50€.

globalizada”, disse Domingos Bragança, em declarações à Revista Rua. 
Num comunicado de imprensa, a Câmara Municipal de Viana do 

Castelo reitera a importância estratégica do Aeroporto Francisco Sá 
Carneiro para a região e para o país. Para o executivo municipal, a 
decisão da TAP em alterar as rotas a partir do Porto coloca em causa 
“um aeroporto que serve a região mais exportadora do país, com maior 
capacidade de internacionalização e que mais corrige os desequilíbrios 
externos da economia nacional, ao assegurar perto de 40% das 
exportações nacionais”.

O Município de Braga vai mais longe ao afirmar que a estratégia da TAP 
está errada. “O facto de não existirem mais ligações é uma oportunidade 
que a própria TAP está a perder na medida em que, pelo que tem 
constatado, eram rotas que tinham uma elevada procura pelos agentes 
da região. A partir do momento em que a TAP não assegura as rotas, 
outros agentes estão já a ocupar o seu espaço e é o que esperamos que 
aconteça”, afirma Ricardo Rio. 

Domingos Bragança diz que deve haver apoio a nível nacional na defesa 
dos interesses da região nortenha: “Esta questão tem dimensão nacional. 
Os representantes políticos e os agentes económicos têm de reforçar 
os argumentos na defesa da Região Norte e do Noroeste Peninsular. O 
Aeroporto Francisco Sá Carneiro, que recentemente foi objeto de um 

“O Aeroporto Francisco 
Sá Carneiro, que 
recentemente foi objeto de 
um investimento na ordem 
dos 400 milhões de euros, é 
uma referência internacional 
e um ativo estratégico, do 
qual não prescindimos”.
Domingos Bragança, 
Presidente da Câmara 
Municipal de Guimarães
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S
ão 5 dias de festa e nos outros 350 dias a bimilenar Bracara 
Augusta não se vê, nem se sente. Seja para os residentes, seja 
para os visitantes e turistas, a cidade de Bracara Augusta é 
uma mera curiosidade ou um conjunto de ruínas dispersas que 
ninguém entende e pouca gente visita. E se olharmos para o 

contexto nacional, o cenário é ainda mais desolador: Bracara Augusta 
nem sequer existe e a Braga Romana é apenas uma festa como há dezenas 
pelo país fora.

Continua a faltar uma estratégia séria, a longo prazo, abrangente e 
participada pela população para o legado do império romano na nossa 
cidade. E quando digo que falta uma estratégia preocupa-me menos o 
que já está conservado/protegido e muito mais tudo aquilo que está por 
descobrir e proteger e que representa - como não pode deixar de ser numa 
cidade viva - uma área imensa. Ou seja, falta que nos preocupemos com o 
que ainda não descobrimos e que, por isso, continua em risco e por estudar 
quer no subsolo quer integrado em construções existentes.

Depois de tantas décadas de atentados ao património, em especial ao 
arqueológico, esperava-se uma abordagem inovadora com a mudança 
de executivo. Porém, não falta muito para terminar o mandado e nem 
sequer uma escavação arqueológica a título simbólico foi lançada. E se 
o anunciado plano de pormenor para a Ínsula das Carvalheiras constitui 
um sinal positivo, a verdade é que de ambição tem muito pouco. Desde 
logo não se estende até às Termas da Cividade e ao Teatro, o que é 
incompreensível porque estão do outro lado da rua. Nem inclui os espaços 
públicos do Largo Paulo Orósio (em frente ao quartel dos Bombeiros 
Voluntários) - que sendo, ao que tudo indica, o Fórum representaria o 
coração da cidade romana - e do Largo das Carvalheiras. Ao apostar-se num 
plano de pormenor limitado ao interior do quarteirão, está a reforçar-se a 
fragmentariedade que é uma das principais razões para que os bracarenses 
não sintam o peso de Bracara Augusta.

A Braga Romana é o maior evento organizado em exclusivo pela Câmara, 
o que diz bem do esforço e recursos municipais necessários para o pôr em 
prática. É certo que é muito mais difícil pôr Bracara Augusta no nosso dia a 
dia do que atrair gente para uma feira. Mas é isso que separa a política com 
visão da política-entertaining.

BRACARA AVGVSTA
TEXTO Luís Tarroso Gomes

VIA LIBERTATIS

Temos estratégia além da festa?

Urbi Bracara Augusta dives

TEXTO Rui Moreira

BRACARA AVGVSTA
VIA LIBERTATIS

Ad augusta per angusta

C
orria o longínquo ano de 2003 quando a CMB decidiu 
pela primeira vez fazer a Braga Romana. Na ressaca das 
comemorações da  cidade bimilenar e, ao que pude saber, 
usurpando propostas concorrentes a projectos da Fundação 
Bracara Augusta e afastadas em benefício dos favoritos do 

costume (um clássico é um clássico), a estreia não foi um desastre, mas 
não terá andado longe disso. O menos mau que dela foi dito rotulava-a 
como uma feira de artesanato e petiscos travestida de evento histórico.

Entretanto, o tempo provou que a notícia da irrelevância da Braga 
Romana tinha sido prematura. O poder de então, sentindo a necessidade 
de responder às críticas, lá introduziu a contragosto  um módico de 
“romanização” no evento, carregando no pão e no circo, mas sem nunca 
descolar da imagem das centenas de feiras medievais que se faziam um 
pouco por toda a parte.

Mais recentmente, a mudança de imperador fez-se prova viva das 
vantagens de mudar de ares. O novo pelouro da Cultura assumiu os antigos 
propósitos de maior rigor histórico, maior identidade e mais ligação ao 
património da Bracara Augusta e aumentou a parada, montando uma 
equipa valorosa sob coordenação política do Rui Ferreira e da Vereadora 
Lídia Dias. 

Numa manobra arriscada, mas necessária, em 2014 a Braga Romana 
estendeu-se ao património da romanização bracarense e espalhou-se pela 
cidade. Com humildade, fomos beber mais conhecimento e organização às 
vetustas e muito profissionais estruturas da Arde Lucum, em Lugo, e, salvo 
erro, da Astures y Romanos, de Astorga, assim reabrindo simbolicamente a 
antiquíssima Via XIX, que unia as augustas urbes da Gallaecia (precisamente 
Bracara, Lucus e Asturica).

A audácia trouxe a Braga um evento histórico que hoje se destaca da 
vulgaridade, não obstante o longo percurso a fazer em termos de meios e 
de envolvimento dos cidadãos/visitantes (por exemplo, a caracterização 
dos cidadãos anónimos, tão presente nos eventos espanhóis citados, é ainda 
uma miragem em Braga).

Como não há bela sem senão, sobrevive ainda a tendência brácara 
para uma hipervalorização algo pindérica das figuras do Imperador e do 
seu séquito, personificados no desfile majestático do poder vigente, por 
contraposição à exaltação histórica do legado cultural celtibérico, tão 
presente nas celebrações galegas e asturianas. 

Trata-se, porém, de uma especificidade das celebrações locais que, 
embora desagradável, só por si não estraga a festa, pelo que me resta dizer: 
divirtam-se, e que Tongoenabiagus, deus(a) brácaro(a) dos rios e das águas, 
nos abençoe...

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

Urbi Bracara Augusta dives
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Entre os rios Lima e Ave surge Bracara Augusta, 
fruto das conquistas romanas na península ibéri-
ca, provavelmente entre os anos 16/15 a.c.

O nome da cidade deve-se ao povo de 
descendência celta que a habitava, Bracari 

(brácaros) e uma homenagem ao imperador que a fundou, o 
Imperador Romano César Augusto.

A cidade ganhou preponderância ao longo dos séculos, 
tornando-se capital da nova província da Galécia no século 
IV com o Imperador Diocleciano. Com este novo estatuto 
a cidade desenvolveu importantes funções comerciais, 
jurídicas, religiosas, políticas e administrativas.

O evento Braga Romana tem o propósito de comemorar 
a opulenta cidade Bracara de Augustus. A 13.ª edição desta 
recriação histórica, integra a reconstituição ao vivo de 
atividades económico-sociais alusivas à época, através da 
instalação de um mercado romano, cortejos, espetáculos 
noturnos, representações teatrais de época, e a atuação de 
artistas ambulantes de música e circo.

Ao longo de cinco dias será possível passear pelas ruas do 
centro histórico e reviver a Bracara Augusta.

COMEMORA 13A EDIÇÃO

Em Braga sê Romano. É o que se espera entre 25 
e 29 de maio quando todos os caminhos vão dar à 
Bracara Augusta.

BRAGA ROMANA
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Acampamento Militar - Castra Leg. VI Victrix
LARGO DO PAÇO

Dinamizado pela Equipa Espiral, representa o quotidiano 
de um legionário na Legio VI Victrix que era a legião 
presente em Bracara Augusta no tempo de César Augusto. 
Neste local podem ser apreciadas indumentárias, 
armamento, encenações de exercícios e técnicas de 
combate.

Realizam-se visitas guiadas todos os dias.
No dia 24 de Maio, à hora de almoço (prandium) 

os visitantes poderão assistir à confeção de uma típica 
refeição romana legionária.

Área pedagógica - Forum Paedagogium 
LARGO S. JOÃO DO SOUTO

As escolas e associações culturais do concelho participam 
ativamente neste evento, apresentando iniciativas 
sobretudo na área educativa e pedagógica, como 
animações de rua, dramatizações, danças, práticas bélicas 
e venda de produtos de artesanato e alimentares.

Escola Romana - Schola Romana
ESCOLA S. JOÃO DO SOUTO

Na escola romana os jovens visitantes conhecerão o dia-
a-dia de uma escola romana onde poderão participar em 
oficinas de escrita em latim, aritmética, jogos de tabuleiro e 
jogos ao ar livre

Artes e Ofícios - Oficies Platea
LARGO S. JOÃO DO SOUTO

Várias oficinas, onde artesãos e artífices efetuam trabalho 
ao vivo. O ferreiro, o boticário, o escultor/cantoneiro, a 
tecedeira, o oleiro, o marceneiro, entre outros. À volta, 
muitos mais produtos artesanais, cujos materiais e formas 
se inspiram na época romana.

Áreas de Alimentação - Domus cibariorum 

No Largo das Carvalheiras, Termas Romanas, Largo de 
S. Paulo e Largo de S. Tiago podem ser apreciados vários 
petiscos de inspiração ou receita romana.

Mercado Romano: artesãos e mercadores -
Mercatus Romanus

Expande-se por várias ruas do centro histórico e nele 
podem ser apreciados e adquiridos vários produtos 
como metais, olaria, tecelagem, bijuteria, cestaria, 
vidro, cantaria, couro, marcenaria, produtos naturais e 
alimentares.

Quinta com animais - Villae
TERMAS ROMANAS DA CIVIDADE

O visitante pode apreciar uma exposição de animais da 
quinta e interagir com cavalos, burros, galinhas com 
pintos, patos, coelhos, codornizes, galinhas da índia, 
porcos, entre outros.

Exposição e Demonstrações de Cetraria, Cavalos e 
Cães - Aquilarum Situs
PRAÇA MUNICIPAL

Exposição de aves de presa (águias, falcões e noturnas), a 
arte de cuidar, treinar para a caça, demonstração de voos, 
com momentos de interação com o público. Exposição de 
cavalos e circuitos pelo mercado.

EXPOSIÇÃO E CONCURSOS
14 DE MAIO A 4 DE JUNHO
Museu da Imagem
Coletiva de fotografia REVIVER BRACARA AUGUSTA
Prémios do I Concurso de Fotografia

16 A 29 DE MAIO 
Concurso de Montras REVIVER BRACARA AUGUSTA
Informações: cultura@cm-braga.pt

25 A 29 DE MAIO 
II Concurso de Fotografia BRAGA ROMANA 2016
Informações: cultura@cm-braga.pt

ÁREAS TEMÁTICAS PROGRAMA

25
Cortejo “Ludi Litterarii”
10H00

Pueri (crianças)
 Av. da Liberdade, Lg. Barão S. 
Martinho, R. do Souto, R. Justino 
Cruz, R. Eça de Queirós e Pç. 
Municipal.
Juvenes (Jovens)
Termas Romanas da Cividade, 
R. do Matadouro, Lg. das 
Carvalheiras, R. D. Paio Mendes, 
R. D. Frei Caetano Brandão, R. D. 
Diogo de Sousa, R. da Misericórdia 
e Pç. Municipal.

27
“Bracara Augusta 
Triunphalis”
Cortejo Triunfal 
21H30

Itinerário: Lg. Barão de S. 
Martinho, R. do Castelo, R. dos 
Capelistas, Pç. Ferreira Salgado, R. 
do Souto, R. da Misericórdia, Pç. 
Municipal.

25
“Actio Condendi 
 Bracaram Augustam”  
Rito Fundacional de Bracara Augusta
22H00 - ROSSIO DA SÉ

Todas as novas cidades fundadas 
por Roma eram precedidas por 
um ritual imperioso que sagrava o 
território e o delimitava, lançando 
as bases do seu ordenamento. 
Iniciado por altos sacerdotes, o 
ritual culmina com o pronunciar do 
nome da divina urbe de Bracara 
Augusta, e o protagonismo das 
“filhas” da deusa Vesta, que 
acenderão e protegerão o fogo 
sagrado da cidade para toda a 
eternidade

29
“Amphitruo” 
Teatro Clássico “O Anfitrião” 
de Plauto 
22H00 - ROSSIO DA SÉ

Comédia que relata o 
relacionamento amoroso de 
Júpiter por uma mortal Alcmena, 
casada com o general Anfitrião. 
Todo o enredo de peripécia dará 
origem ao nascimento do herói 
Hercules.

26
“Forja do Vulcano”
21H30 - PRAÇA MUNICIPAL

Grande Espetáculo mitológico 
sobre o rapto das Sabinas, com 
Gladiadores, estátuas vivas, 
dança, fogo, malabares, canto e 
pirotecnia de solo numa perfusão 
dinâmica de cores, apoiando-se 
num vertiginoso enredo onde 
impera o fantástico.

25
“Senatus Bracarae 
Augustae”
Na Província Imperial um Senado 
Especial
22H30 - ROSSIO DA SÉ

Recriação de uma Assembleia 
Senatorial para discutir as questões 
do quotidiano de Bracara Augusta.
Texto de José Miguel Braga

28
“Romanae Nuptiae”
Casamento Romano
21H30 - PRAÇA MUNICIPAL

Um casamento romano era 
sinónimo de festa e alegria e, 
na grande maioria dos casos, 
de grandes alianças políticas e 
económicas. O ritual da cerimónia 
é recheado de momentos 
simbólicos da mitologia clássica, 
como também de notáveis partes 
lúdicas que durante o banquete 
deliciam os noivos e seus 
convidados.

PARA MAIS INFORMAÇÕES:
www.bragaromana.cm-braga.pt
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TEXTO Sofia Araújo FOTOGRAFIA Nuno Sampaio

Ricardo Sant'Anna reuniu a sua paixão pela história e 
pela madeira para dar a conhecer, na Braga Romana, o 
funcionamento de ofícios que remontam à antiguidade. 

HISTÓRIAS DE MADEIRA

A pesar do colégio de jesuítas lhe ter fomen-
tado um fascínio pelo trabalho manual, 
dedicou 20 anos da sua vida à emergência 
médica. Na Cruz Vermelha e nos Bombeiros 
desempenhou várias funções como Técnico 

de Emergência, Formador e Chefe de equipas. Todavia, um 
conjunto de problemas de saúde ditaram a sua saída do 
mundo do socorrismo e gradualmente impediram-no de dar 
formações e de trabalhar a tempo inteiro. 

O tempo livre permitiu-lhe criar objetos em madeira 
para a sua casa, e o gosto pela arte foi crescendo. Ao 
contrário da maioria das pessoas deste ramo, Ricardo não 
possuiu nenhum mestre nem formação profissional. As 
suas principais fontes de conhecimento eram tutoriais do 
youtube e livros dos séc. XVIII e XIX. 

Em 2007 atribuiu o nome “Oficina do Bosque” ao local 
onde aplicava a informação que adquiria. Rapidamente, 
apareceu um amigo a pedir que lhe fizesse algo, depois um 
amigo de um amigo, até que recebia pedidos de pessoas 
que o conheceram através da sua conta de facebook ou 
do blog. Foi assim que aquilo que pretendia ser apenas 
um passatempo se tornou numa ocupação a quase tempo 
inteiro, se a saúde o permitisse. 

Ricardo acredita que o tempo não alterou a essência do 
trabalho. Nesse sentido, vai demonstrar na Braga Romana 
como se planificavam grandes obras de engenharia como 
pontes, estradas e aquedutos fazendo réplicas funcionais 
de 3 instrumentos importantes na época. Paralelamente, e 
em colaboração com uma escola, irá criar móveis e um kit 
pedagógico composto por cerca de sete brinquedos que, de 
acordo com arqueólogos, existiram no tempo dos romanos. 
De modo a enriquecer o conhecimento cultural dos 
bracarenses, os objetos vão ficar, posteriormente, expostos 
nos museus e vão também circular pelas escolas de Braga.

TEXTO Adriana Castro FOTOGRAFIA Sofia Araújo

Desde que a Braga Romana começou a fazer parte do calendário 
bracarense que o Zé das Solas se dedica a confecionar sandálias romanas.

BRAGA CALÇA 
SOLAS ROMANAS

J osé Leite da Silva, trabalha desde os 13 
anos. Aprendeu  de forma autodidata a 
realizar este tipo de trabalho. As sandálias 
são exclusivas, produzidas apenas pelo 
Zé das Solas, com couro nacional e de 

forma artesanal. O modelo que utiliza foi-lhe dado 
pela Associação dos Artesãos da Região do Minho 
(AARM), sendo assim o modelo original romano 
das sandálias. A maior parte das encomendas são 
realizadas por escolas e por pessoas que participam 
no desfile do evento.

Cerca de um mês antes do evento, o sapateiro começa 
a preparar as sandálias, demorando perto de duas horas 
e completar cada par. Neste momento tem cerca de 200 
pares de sandálias romanas já acabadas e espera conseguir 
vendê-las todas. 

Em 2007, abriu a Casa Zé das Solas a 50 metros do 
local onde trabalhou por 30 anos. Atrair clientes não foi 
complicado porque já era bastante conhecido na zona pelo 
seu trabalho, as pessoas dirigiram-se a ele naturalmente. 
“Encontro-me a trabalhar para as melhores sapatarias de 
Braga e para os melhores designers e fabricantes de calça-
do português”, refere com orgulho.

José é pai e afirma que um dos seus filhos se interessa 
um pouco pela área e que, quando tem tempo, o ajuda a 
realizar todo o tipo de trabalho necessário. Talvez seja o 
filho quem dará continuidade ao negócio quando José não 
tiver possibilidade para tal. Devido à logística necessária 
para participar na feira do evento, José vende estas 
sandálias apenas no estabelecimento de trabalho. Quem 
pretender adquirir o calçado exclusivo do evento terá de 
se deslocar até à loja na praça do município em Braga.

As sandálias são vendidas a 11€ o par.
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TEXTO Joana Rocha  FOTOGRAFIA Nuno Sampaio

A Equipa Espiral prepara as vestes do General Agripa 
para mais uma edição da Braga Romana.

BRAGA ROMANA 
EM ESPIRAL

Na Espiral, associação humanitária, cultural 
e recreativa, há 27 anos que se aprendem 
saberes antigos. Todas as semanas revivem 
os Gigantones e Cabeçudos, Danças e 
Cantares, Desfiles de Reis, Música Popular 

e os famosos Zés P’reiras. A entrega é completa, e a sede 
da Equipa enche-se de peças feitas à mão: recriações de 
instrumentos de todo o mundo, por vezes com os materi-
ais originais, outras vezes com pipos de vinho; uma sala 
forrada a tecidos por trabalhar para Cabeçudos e vestes 
romanas; uma Serpe que todos os anos sairá à rua no São 
João; são criações de corpo e alma dos mais de 200 mem-
bros envolvidos na Espiral. “Cada vez mais se valoriza as 
tradições, e nota-se no envolvimento das novas gerações. 
Já não é vergonha.” – diz Armando Rosa, da direção. 

Este será o 13º ano de participação na Braga Romana. 
As preparações começaram no final da edição anterior e 
desde então têm sido criadas novas estruturas, trajes e 
teatros. Todos os anos surgem mais pessoas interessadas 
em participar e em breve se iniciam os ensaios para o 
Casamento, o Rito Fundacional, a Recepção ao General 
Agripa, e várias animações integradas numa história 
contínua que percorre a Braga Romana, e que a Espiral 
desafia a acompanhar. 

A veracidade histórica é a prioridade da organização e 
algumas das anteriores construções estão inclusive expostas 
no Museu D. Diogo de Sousa. Os personagens já conhecidos 
dos bracarenses, desde os escravos ao General Agripa, são 
afinal geógrafos, músicos, arqueólogos, historiadores, e 
tantas outras profissões que se complementam na entrega 
voluntária ao projeto. “O pagamento é em diversão”, 
diz Nuno Trigo, associado. As atividades neste evento 
incluem uma “Visita Social”, que o ano passado guiou uma 
associação de invisuais pelo percurso de recriação histórica.

Tendo começado apenas com uma barraca de alimentação, 
a Espiral é agora não só o motor das festividades, mas o 
principal representante da Braga Romana.

Fotografia: 
Camâra Municipal
de Braga
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CAPITÃO FAUSTO 
CONTAM OS DIAS PARA 
VIR A BRAGA
O nome não passa disso mesmo, já as músicas são o reflexo de auto-análise, pensamentos 
e memórias do vocalista e de todos os outros elementos da banda. “Capitão Fausto têm os 
dias contados” é o terceiro disco da banda lisboeta. Viu a luz do dia a 15 de Abril e está a ser 
apresentado por todo o país. No dia 14 de Maio trazem as novas canções ao Gnration, em 
Braga. O vocalista, Tomás Wallenstein, conta como foi a criação e gravação deste novo trabalho.
TEXTO Filipa Oliveira

MÚSICA
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“Capitão Fausto têm os dias contados” tem 
sido considerado por muitos o vosso melhor 
álbum. Concordam?
Sim, é natural que o último trabalho que 
tenhamos feito seja aquele com que estamos 
mais entusiasmados. Acho que para nós, pelo 
menos, é o nosso melhor trabalho.
 
Como tem sido o vosso percurso musical? A 
maturidade reflete-se neste novo álbum?
Tem corrido bem. Gravamos o primeiro disco, a 
partir daí temos evoluído, temos ganho público, 
temos tocado cada vez mais, portanto tem 
corrido bem.
Em relação à maturidade, não propriamente. 
Acho que estamos mais a apontar à maturidade 
do que propriamente a assumi-la já, acho que é 
um caminho, no fundo, vai-se adquirindo.
 
Têm alguma influência mais marcada neste 
disco?
Eu não sei propriamente dizer porque raras são 
as vezes em que nós decidimos fazer alguma 
coisa “a la não sei quê”. Acho que as influências 
estão um bocado dispersas no meio do facto de 
ouvirmos muita música e depois, quando nós 
inventamos coisas, as influências vêm embebidas 
no que criamos. Muitas vezes só notamos depois, 
outras são as pessoas que apontam por nós.
 
Ficam surpreendidos quando vos apontam 
alguma influência?
Sim, muitas vezes dizem que faz lembrar coisas 
que nem conhecemos.

Como vês este disco, em relação aos 
anteriores?
Eu acho que este tem as canções muito mais 
cruas, mais sintéticas, mais diretas ao assunto. 
Tem as partes essenciais das músicas e pouco 
mais, arrastamo-nos pouco. Em termos sónicos 
é mais essencial também, tem menos guitarra 
e efeitos, menos distorção. Diria que é um 
bocadinho mais conciso no geral.
 
Quando estão a compor, estão todos juntos 
ou cada um leva as suas coisas?
Regra geral estamos todos juntos e procuramos 
primeiro as ideias todos juntos, depois, algumas 
vezes há coisas que vêm de casa. Mas neste 
disco, sobretudo, a maior parte das coisas foi 
feita na sala de ensaios em conjunto.
 
E as letras? És tu que as escreves? 
Sim, sou eu. As canções deste disco são sobre 
mim e sobre nós em geral. São pensamentos e 
memórias, fazem sempre parte um bocadinho 
parte da introspeção e da autodisciplina.
 
O vídeo de Morro na Praia foi realizado pelo 
Ricardo Oliveira, resultado de um ano a 
acompanhar-v os e a filmar. Vocês quiseram 
que fosse uma coisa natural, sem uma 
grande produção por trás?
O vídeo na verdade são outtakes do 
documentário que está a ser feito, portanto, 
não houve essa intenção ao início. É evidente 
que é isso, é captar momentos do tempo que 
passamos a fazer o disco, mas é porque são 

filmagens que vieram do documentário, e não 
porque foi pensado à partida.
 
Tiveram a Casa da Música, no Porto, 
praticamente esgotada para o vosso concerto 
de apresentação do álbum, e em Lisboa, 
no Lux, esgotou a primeira data. Como se 
sentiram? 
De coração cheio, estamos satisfeitos, são boas 
notícias, quer dizer que está a correr bem o 
nosso trabalho.
 
Vocês vão andar em digressão um pouco por 
todo o país, em particular a 14 de maio no 
Gnration, em Braga. O que esperar destes 
concertos?
As novas músicas, e no fundo o que mais ficou 
dos outros álbuns. Quem já viu um concerto 
nosso sabe como é. Um bocadinho diferente 
porque tem músicas novas, os alinhamentos vão 
mudando, mas as pessoas que lá estão são as 
mesmas. Somos capazes de ter os cabelos um 
bocado diferentes ou estar com outras roupas, 
mas no geral é isso.
 
Como é que é passar do estúdio para os 
concertos?
O processo de criação e gravação do disco é 
um bocado exaustivo, sobretudo na parte da 
mistura. Tocamos as músicas não sei quantas 
vezes, quando as vamos gravar já ouvimos uma 
data de vezes, no nosso caso ouvimos imenso 
porque ainda gravamos várias versões de cada 
música antes de irmos para o estúdio. Portanto, 
no estúdio já estamos muito próximos dos 
detalhes e um bocado cansados daquilo tudo. 
E depois quando se vai para a mistura ouve-se 
mais duzentas ou trezentas vezes cada música, e 
há ali uma fase em que estamos quase a entregar 
que já é um bocado stressante. Quando já está 
tudo entregue para ir para a fábrica, há um 
certo alívio, e depois temos de transformar o que 
gravamos em estúdio para uma cena que dê para 
coabitar em cima de um palco. É um bocadinho 
mais aliciante, os ensaios são interessantes. No 
nosso disco temos uma data de intervenções 
de um quarteto de sopros que estivemos a 
transpor para os nossos instrumentos, porque 
continuamos a ser os cinco em cima do palco e 
as canções continuam a existir, e essa parte dos 
ensaios também é interessante. De certa maneira 
algumas músicas acabam por ficar um bocadinho 
diferentes em concerto.
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R
ecuemos 11 anos: Estamos em 2005, e fervilha na cena 
musical uma nova onda/vaga de bandas Indie; umas com um 
Rock dançável, outras quase que a ressuscitar a guitarra de 
Joy Division e outras mais alternativas. Volta e meia existem 
anos específicos que marcam a música pela quantidade e 

qualidade dos discos que são editados e 2005 é um desses anos. Na minha 
perspectiva pessoal desde 1991, ano em que veio ao mundo títulos como 
“Sreamadelica” dos Primal Scream,“Blood Sugar Sex Magic” dos Red Hot 
Chili Peppers, “Achtung Baby” dos U2, “Black Album” dos Metallica, “Blue 
Lines” dos Massive Attack e o imortal “Nevermind” do mito geracional 
chamado Nirvana, que não se via um ano com tantos lançamentos icónicos.

Em 2005 andava no ar um novo surto de Indie Rock aparece e com ele 
toda uma nova geração de bandas e ouvintes. Em boa verdade, os anos 00 
acabariam por ficar marcados por este novo Indie tal como os 90 foram 
pelo Grunge ou os 80 pelo Glam Rock. Títulos como “This is it” dos The 
Strokes ou “Turn on the bright lights” dos Interpol serviram de mote para 
o que por aí vinha. O que surgiu nos anos seguintes – por volta de 2004 e 
2005 – foram bandas como Bloc Party, Franz Ferdinand, Arcade Fire, Yeah 
Yeah Yeahs, Arctic Monkeys, entre tantos outros que ainda hoje editam 
com regularidade e qualidade. Entre estes “tantos outros” estava uma 
banda diferente de todas e que surgiu também de forma mais discreta do 
que as restantes. De quem falo? Dum grupo nova-iorquino que pegava 
num rock com muito punk à mistura e criava uma simbiose perfeita com 
a música eletrónica, duma forma, diria eu, talvez nunca antes vista. Sim, 
falo dos LCD Soundsystem, liderado pelo génio James Murphy.

Ganharam ímpeto de lançamento com o single “Daft Punk Is Playing 
In My House”, presente no disco homónimo de estreia e, aos poucos, o 
nome de LCD Soundsystem começou a passar e a tocar quer na televisão, 

quer na rádio. Com o aparecimento e crescimento do grupo, cresceu 
também a discográfica DFA Records do líder James Murphy que, de lá 
para cá, lançou projectos ligados à nova electrónica alternativa como Holy 
Ghost!, Shit Robot, The Juan Mclean ou Sinkane. Uma verdadeira família 
de músicos ligados à cena Indie Eletrónica, que marcaram um novo 
paradigma e um novo movimento instalado na cidade de Nova Iorque.

Se, com o lançamento do primeiro trabalho os LCD Soundsystem 
lograram chamar a atenção da crítica, do público e dos pares musicais 
– por exemplo, Arcade Fire ou David Bowie – foi em 2007 com o 
genial “Sound of Silver” que a banda confirmou o potencial e talento 
e afirmaram-se como headliners de praticamente todos os festivais 
internacionais importantes, ao mesmo tempo que colecionaram prémios 
de melhor disco do ano na crítica especializada. Basta irmos a um 
qualquer Bar num sábado à noite para corrermos um automático elevado 
risco de ouvirmos temas como “North American Scum”, “All My Friends” 
ou “Sound of Silver”. Dois anos depois, o grupo anuncia o terceiro e 
último disco, “This Is Happening” a ser editado, num fim anunciado e 
muito sofrido por parte dos fãs, que culminou, em 2010, com o último 
concerto em pleno Madison Square Garden, num final emotivo, de 
enchente e de festa. Um autêntico final à Disney de “e viveram felizes 
para sempre”.

Timelines definidas e enquadramento feito, porque razão decidi 
escrever sobre os LCD Soundsystem?

Estamos no dia de Natal e do nada a banda lança uma música nova feita 
propositadamente para aquela data. Logo nesse dia os rumores dum regresso 
inundaram as redes sociais, contudo, o regresso não foi confirmado. Para os 
fãs – nos quais eu me incluo – houve ali um agridoce por sair um novo tema 
mas as esperanças dum regresso ficarem por ali. Ora, foi tristeza de pouca 
dura: um mês depois a banda anuncia o regresso efectivo da banda em tour e 
às edições; são confirmados para o festival Primavera Sound Barcelona; e são 
o primeiro nome anunciado para o Vodafone Paredes de Coura mesmo aqui 
ao lado. O sonho tornara-se realidade. 

Numa época em que os festivais tentam lançar cartadas mais fortes para 
suplantar a concorrência, o festival de maior culto em Portugal e que esgotou 
pela primeira vez no ano passado, anunciou este primeiro nome fortíssimo, 
numa altura em que interessará manter a dinâmica e procura de bilheteira 
devido ao sucesso das últimas edições. Certo: no NOS Alive há Radiohead, 
Arcade Fire, Tame Impala, Pixies entre outros gigantes; no Super Bock Super 
Rock há Kendrick Lamar; do NOS Primavera Sound nem falo, se não ocuparia 
5 páginas, mas o Vodafone Paredes de Coura conseguiu garantir a banda que 
provavelmente nos últimos 15 anos conseguiu criar, por mérito próprio, uma 
onda de culto por parte dos fãs e de quem os foi conhecendo. Tê-los por cá 
no nosso país, ainda para mais, mesmo ao lado da nossa zona é incrível e é a 
prova de que Portugal é um país de referência e de procura internacional no 
que aos concertos diz respeito.

Os LCD Soundsystem não mudaram o mundo, nem marcaram uma 
era da música; não são os Beatles nem os Pink Floyd; mas são a banda 
que me punham a ouvir num Discman em repeat a “Tribulations” nos 
meus tempos de universidade de Faro até Lisboa; são a banda que me 
fizeram olhar para a música eletrónica com outros olhos; são a banda que 
transformaram completamente a forma de gravar e produzir música de 
dança sem soar a “maquinaria”, que pegaram na atitude Punk e Rock e 
criaram algo novo num meio onde pouco havia de original; são a banda 
com um percurso imaculado de três discos aclamados pela crítica e 
pelo público; são a banda que me vão por de lágrima no canto do olho 
em Agosto quando os vir e ouvir a tocar a “New York I Love You But 
You´re Bringing Me Down”; e são a banda que me fazem escrever sem 
imparcialidade nenhuma.

A banda de James Murphy foi a primeira confirmação 
para o Vodafone Paredes de Coura deste ano. 
Os LCD Soundsystem anunciaram o regresso aos 
concertos e aos álbuns no início deste ano.
TEXTO  José Manuel Gomes

SEIS ANOS À ESPERA 
É MUITO TEMPO
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AQUI, AS HORAS 
CONTINUAM A BATER 

S
e, durante um passeio pelo centro da 
cidade de Vila Nova de Famalicão, 
perguntarmos aos mais velhos 
onde fica a Reguladora, todos nos 
respondem prontamente que nos 

temos de deslocar em direção à estação de 
caminhos de ferro. Aí perto, encontraremos 
a rua José Carvalho, que se estende ao longo 
de uma ponte íngreme. Mas este pedido de 
indicações traz quase sempre um aviso: “aquilo 
já fechou há uns anos”. Mas será que é mesmo 
assim? Com uma única certeza, dizemos 
firmemente: não!

Comecemos pelo início. Estamos em 1892, 
ano em que a sociedade S. Paulo & Carvalho 
dá origem à fábrica A Boa Reguladora, cuja 
finalidade era “não só o comércio de relógios, 
mas especialmente o fabrico deles”. Sediada na 
cidade do Porto, esta fábrica começou a laborar, 
sendo-lhe atribuída imediatamente o rótulo 
de primeira fábrica de relógios da Península 
Ibérica. O homem por detrás deste feito era o 
relojoeiro João José de S. Paulo. Acredita-se que, 
por motivos de saúde, João José era obrigado a 
deslocar-se periodicamente à Suíça, de maneira 
a receber tratamentos e repousar. Talvez tenha 
sido esse ambiente, bem no coração da indústria 
relojoeira mundial, que inspirou João José a criar 
uma fábrica de relógios em Portugal. Por cá, as 
afinidades desenvolviam-se como se esse fosse o 
destino traçado. José Gomes da Costa Carvalho, 
natural de Vila Nova de Famalicão e habilidoso 
mecânico, procurava frequentemente J.P. da 
Conceição, amigo de João José e proprietário de 
um armazém de ferro, que lhe fornecia mate-
riais para a sua pequena oficina com forja. Na 
altura, o famalicense é apresentado a João José, 
que nele vê o associado que procurava. E voilá! 
Estava assim criada a primeira fábrica de relógios 

hecidos pela sua qualidade e estilo. Quando 
a 1.ª Guerra Mundial desponta, já a empresa 
tinha uma dimensão industrial assinalável para 
a região, contando com uma área fabril de dez 
mil m2 e 220 funcionários. Nos registos da épo-
ca é possível ler-se que “a força motriz era de 
200 cavalos em três motores” e a produção de 
relógios, em 1914, era de 6408 unidades. 

No entanto, o sucesso não durou para sempre. 
Com as guerras e as crises económicas, o mercado 
dos relógios deixou de ter uma posição privilegia-
da, levando a empresa a abrir-se a novos segmen-
tos de tecnologias mecânicas, como contadores 
elétricos, de água e de gás, que, com o tempo, 
viriam a suplantar o comércio dos relógios. 

A Reguladora de hoje

Depois das adaptações ao mercado, A Boa Regu-
ladora – ou simplesmente Reguladora, devido 
à passagem das gerações –, foi adquirida por 
uma multinacional, mas não na sua totalidade. 
Talvez tenha sido aqui que os rumores de fecho 
começaram. A parte de fabrico de relógios não 
ficou sob alçada da multinacional, o que levou 
à diminuição do número de trabalhadores e do 
número de artigos produzidos. Mas nunca à 
extinção da marca Reguladora. 

Hoje, por entre gongos, tiquetaques e cucos 
que chilreiam a cada hora que passa, é Filipe 
Marques que toma as rédeas de uma empresa 
que já muitos altos e baixos teve. Fruto do desin-
teresse dos responsáveis da altura, a Reguladora 
foi perdendo o seu encanto e foi necessário lutar 
arduamente para devolver um pouco do vigor de 
outros tempos àquela pequena oficina, situada 
nas mesmas instalações de sempre. Nas paredes, 
os relógios de madeira são exibidos como troféus 
e, nas bancas iluminadas, estão os meninos de 

de Portugal, produzindo, no Porto, relógios de 
parede e mesa, como os que haviam no mercado 
da época, provenientes da Alemanha e dos EUA. 
Ao primeiro modelo fabricado, um relógio de 
mesa, chamaram-lhe A Batalha e, batendo horas 
e meias-horas, foi a peça mais fabricada pel’A 
Boa Reguladora. 

A deslocação para Famalicão
 

No decorrer da história d’A Boa Reguladora, 
primeiro nome dado à empresa, contam-se 
os homens que, com sabedoria e habilidade, 
contribuíram para o reconhecimento dos seus 
relógios. Lino Carvalho, irmão mais novo de 
José Carvalho e relojoeiro de profissão – com 
uma oficina em Vila Nova de Famalicão -, foi 
um desses homens. Tornando-se sócio da em-
presa, Lino de Carvalho foi uma das razões que 
justificaram a vinda da fábrica para Vila Nova 
de Famalicão, que se fixou mesmo junto à linha 
de comboio, único meio de transporte para 
matérias-primas e produtos acabados na época. 
No início do século XX, A Boa Reguladora con-
tava com 50 funcionários, que produziam total-
mente os relógios naquelas instalações, graças 
a grandes máquinas a vapor, que também 
serviam as restantes artes que a empresa foi 
aperfeiçoando, como a carpintaria, a serração e 
a moagem. 

Um símbolo industrial 

Desenvolvendo melhorias notáveis no fabrico 
dos relógios, A Boa Reguladora alcançou pata-
mares dignos de orgulho. Mesmo tão afastada 
dos grandes centros relojoeiros da Europa, A 
Boa Reguladora assumiu-se como pioneira da 
mecânica de precisão, criando relógios recon-

TEXTO Andreia Ferreira  FOTOGRAFIA Nuno Sampaio

CONHECER

MADE IN

Durante anos, A Boa Reguladora foi um dos marcos industriais de Vila Nova de 
Famalicão. Consagrada como a primeira fábrica de relógios da Península Ibérica, a 
empresa deixou no passado o seu brilho, mas a sua essência, essa, nunca se apagou. 
Lá continua, no mesmo sítio, a ouvir as horas bater…
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ouro do negócio atual da Reguladora: os relógios 
de pulso. Mas, para não levantar pensamentos 
erróneos, convém explicar já que os relógios 
de pulso não são ali fabricados. Filipe Marques 
esclarece: “Nós, de momento, só produzimos e 
reparamos relógios de madeira, mas comercia-
lizamos relógios de pulso com a nossa marca 
Reguladora. Esses relógios de pulso são por nós 
comprados a uma fábrica de Itália, que produz 
para todo o mundo”, afirma. Com preços que 
rondam, em média, os 250€, os relógios de pulso 
da Reguladora têm merecido a atenção dos 
clientes, principalmente daqueles que ainda se 
recordam do valor de qualidade de um relógio A 
Boa Reguladora. 

Neste negócio dos relógios de pulso há cerca 
de quatro anos, Filipe garante que os resulta-
dos têm sido bastante positivos. Com pontos 
de venda espalhados por todo o país, através 
de relojoarias ou ourivesarias – em Braga, por 
exemplo, os relógios da Reguladora podem ser 
encontrados na loja Pires Joalheiros, na rua do 
Souto –, a Reguladora vai trilhando um caminho 
luminoso, mas ainda longe do brilho dos outros 
tempos. «Temos de manter os pés assentes na 
terra, porque os tempos são diferentes. Neste 
momento, na oficina, somos apenas três funcio-
nários, embora tenhamos comerciais e pessoal 
subcontratado para ajudar quando é necessário. 
Mesmo assim, já temos cerca de 80 clientes, 
todas as semanas, envolvidos no nosso negócio 
de relojoaria de pulso e fazemos, em média, 
mais de mil concertos de relógios por mês. Claro 
que gostaríamos de produzir aqui os relógios de 
pulso também, mas a procura não justifica esse 
investimento», conta Filipe. 

Tendo a certeza de que a escassez de mão-
-de-obra que saiba efetivamente fazer e reparar 
relógios em Portugal é uma vantagem para a 
Reguladora, Filipe ainda sonha com o momento 
de ver a empresa recuperar o louvor de outros 
tempos. Ou pelo menos, acabar com o mito de 
que aquele lugar já foi apagado da história. Pelo 
que vimos, a Reguladora vive. Isso é certinho 
como um relógio.

O 
impacto inicial fez-se sentir logo no primeiro momento em 
que pisou o Grande Oriente: os olhares das pessoas perante 
estrangeiros como se fossem “animais exóticos ou algo do 
género”; as diferenças gastronómicas, que a obrigou “a 
comer carne e arroz pela manhã”. Mas apesar desses choques 

inicias, a recepção dos chineses foi, em geral, calorosa. 
Estudar na China é muito diferente do que em Portugal. Mas estudar 

uma língua como o mandarim numa cidade chinesa até tem as suas 
vantagens: “Na China sou obrigada a falar constantemente mandarim, 
tudo à minha volta está em mandarim, ou seja, desenvolve-se muito 
a capacidade linguística”. A universidade onde ela estuda tem muitos 
estrangeiros o que é sempre bom até para se ambientar em outras línguas 
e também para conhecer outras pessoas. 

Não existe em Tianjin uma comunidade portuguesa numerosa. Isso 
explica, de certo modo, um desconhecimento generalizado que os 
chineses têm acerca dos portugueses. No entanto, na pequeníssima 
comunidade portuguesa existe muita entreajuda e todos os anos reúnem-
se para celebrar o Natal, uma festa que não é muito popular na China. A 
mais popular é a do Ano Novo Chinês. 

Tianjin é hoje uma grande metrópole que tem muito para oferecer a 
quem visita. Os mercados tradicionais e os monumentos antigos foram 
o que mais agradou a Patrícia. Também agradou-lhe muito o facto de 
a bicicleta ser muito usada por estes lados, mais do que em Portugal. A 
ginástica é prática comum por estes lados o que faz com que os chineses 
se mantenham “elegantes, saudáveis e rejuvenescidos.”  

Contudo, grande obstáculo para se poder viver em Tianjin é, sem 
sombra de dúvida, a poluição. Tal como em Pequim, Tianjin está a 
braços com um grave problema de poluição. Patrícia sente isto na pele 
porque sofre de doença de Crohn, uma doença inflamatória intestinal, 
o que complica a sua estadia em Tianjin. Outro problema são restrições 
impostas pelo governo chinês: sites como o facebook e o youtube só são 
permitidos com o VPN (Virtual Private Network, Rede Privada Virtual em 
português).   

Mas a maior (e a mais comum) dificuldade de todos os emigrantes são 
as saudades de casa. “É preciso muito estofo para ficar longe de quem 
amamos, abdicarmos das coisas mais simples como um café, o ar puro, a 
comida”. Para matar as saudades, Patrícia conta o apoio das suas colegas 
portuguesas e também da sua família com a qual mantém contacto 
através da internet. 

Sobre o seu futuro, Patrícia não tem pensado muito sobre isso. Tendo 
em conta a sua condição médica é muito complicado permanecer em 
Tianjin. Por isso, tenciona voltar a Portugal logo que terminar os estudos 
porque “só experienciando a vida noutros países é que nos damos conta 
que Portugal é um óptimo país.”

Este artigo foi escrito ao abrigo do protocolo com a Universidade Católica 
Portuguesa, Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais de Braga, Curso de 
Ciências da Comunicação.

Patrícia Lima estuda mandarim há meses na cidade 
chinesa de Tianjin, uma metrópole próxima de Pequim 
com mais de 15 milhões de habitantes.

ESTUDAR 
NO ORIENTE

CONHECER

TEXTO Fernando Morant
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A 
Vaca das Cordas é uma tradição secular que atrai à 
vila de Ponte de Lima, a vila mais antiga de Portugal, 
um grande número de visitantes e curiosos. 

Tudo acontece quando as pessoas se 
concentram, ao entardecer, no centro histórico 

da vila e na rua de Arrabalde, em frente ao portão da Casa da 
Nossa Senhora da Aurora, onde terá início a corrida. A Vaca 
das Cordas (atualmente um touro bravo) sai para as ruas e 
cumpre a tradição. Guiada por cordas, segue em direção à 
Igreja Matriz cumprindo a tradição de dar três voltas à igreja. 

Após aprovação da reposição dos quatro feriados retirados 
em 2012, este ano, a Vaca das Cordas, voltará a ser realizada 
no seu dia natural, a véspera do feriado Corpo de Deus. 

Vítor Mendes, Presidente da Câmara Municipal de Ponte de 
Lima, diz que o cartaz deste ano “é diferente e vai despertar 
curiosidade e motivos de reflexão”.

VACA DAS CORDAS 
EM PONTE DE LIMA

ARRAIAL MINHOTO

25 de maio 2016

www.lrb.pt
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MIMAR

FÁBIO ESTÁ NA RUA
INSTAGRAM

RUI LEITE GONÇALVES
HUMOR

DESFRUTAR

C
harlie e a Fábrica de Chocolate ou 
Hansel e Gretel são dois clássicos 
que podem muito bem guiar esta 
nossa visita pelo mundo de chocolate 
de Viana do Castelo. Na Rua do 

Gontim, podemos encontrar aquela casinha 
que nos transporta para o imaginário infantil, 
com o chocolate a inspirar todas as aventuras. 
Contam os vianenses que esta rua era, em 
tempos, o ponto de partida do aroma doce que 
se alastrava por toda a cidade. O aroma doce 
que emanava das iguarias ali produzidas, na 
mais antiga fábrica de chocolate de Portugal: 
a Avianense, fundada em 1914 por José Lima. 
Projetado inicialmente pelo arquiteto José 
Fernandes Martins, natural da cidade, o edifício 
que dava guarida aos chocolates da Avianense 
era um exemplo de modernismo, mas desde 
o encerramento da fábrica, em 2004, e a 
sua deslocação para Barcelos, que o local se 
encontrava devoluto, desvanecendo assim o tão 
querido aroma doce do chocolate. Mas, como 

DESFRUTAR

uma fénix que renasce das cinzas, a icónica 
fábrica foi recuperada, em 2014, dando ao 
edifício centenário um novo vigor e trazendo 
à Rua do Gontim o aroma que tantas saudades 
deixou aos vianenses.

Preenchendo o vazio urbano que ali existia, a 
recuperação das antigas instalações da fábrica 
teve assinatura do atelier de arquitetura Branco 
Cavaleiro, que, atribuindo a textura e a cor do 
chocolate ao edifício, tornou a antiga Avianense 
num verdadeiro projeto turístico para os 
amantes do doce. Hoje, a Fábrica do Chocolate 
de fábrica tem pouco, mas de chocolate tem 
tudo. Lá dentro, um museu, um hotel e um 
restaurante fazem do chocolate o mais saboroso 
ingrediente que tempera Viana do Castelo. 

Antes de provares, é preciso 
conheceres

Comecemos esta visita pelo museu. Sendo 
uma das valências mais importantes da 

Fábrica do Chocolate, o museu garante que 
todas as tuas dúvidas serão esclarecidas. 
Colocando à disposição um conjunto de 
soluções interpretativas sobre o chocolate e o 
cacau, através de componentes tecnológicas 
e interativas, este é o espaço dedicado aos 
gulosos que gostam de perceber como as coisas 
são feitas. Descendo à cave do edifício, numa 
área total de 500 m2, podes embarcar numa 
autêntica viagem pelo tempo, descobrindo 
as origens do cacau e os mistérios do 
chocolate. Dividido em cinco espaços distintos, 
interligados e organizados em circuito, o 
museu da Fábrica do Chocolate começa por 
encaminhar-te para a sala Origens, um espaço 
onde os países produtores do cacau, bem como 
a planta e a colheita, têm o merecido destaque. 
Disposta por três subzonas, esta sala tem mapas 
interativos, uma réplica de uma plantação de 
cacueiros e ainda uma roça, para que possas 
conhecer a vida dos trabalhadores, os métodos 
de colheita e o pré-processamento do cacau. 

TEXTO Andreia Ferreira  FOTOGRAFIA Fotografias gentilmente cedidas pela Fábrica do Chocolate

REAVIVAR AROMAS
ESPAIRECER

"Vem comigo e entra num mundo de pura imaginação”. Era assim que Willy Wonka 
convidava a conhecer a sua fantástica fábrica de chocolate e é assim que podes descobrir um 
dos mais deliciosos lugares do Minho: a Fábrica do Chocolate, em Viana do Castelo.
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MUSEU DA FÁBRICA 
DO CHOCOLATE

Depois, a sala Xocolatl faz-te recuar três mil 
anos no tempo, trazendo a história do cacau e 
dos povos Olmecas, Maias e Aztecas num filme 
4D que estimula todos os sentidos, do olfato à 
visão. Seguindo nesta viagem, abre-se a sala 
Mundi, um espaço que permite descobrir as 
primeiras casas de chocolate e ainda a história 
da produção de chocolate em Portugal, através 
de exposições interativas ou jogos em realidade 
aumentada. Prosseguindo, eis que alcanças a 
sala Culto, onde se reflete sobre a influência do 
chocolate na sociedade, seja como ingrediente ou 
elemento inspirador de artes como o cinema, a 
música ou a literatura. Por fim, prestes a dar por 
terminada a aventura no mundo do chocolate, a 
sala A Fábrica ergue-se como o bilhete dourado 
da visita. É aqui que o cacau se transforma 
em chocolate e podes colocar as mãos à obra, 
fazendo o teu próprio chocolate na máquina. 

“Se fosse possível 
construir um hotel em 
verdadeiro chocolate, 

tê-lo-íamos feito”

Se a visita te deixou exausto, o hotel é a solução 
para os teus males. Com 18 quartos, dos quais 
cinco são suítes duplex, o alojamento na Fábrica 
do Chocolate permite que descanses em ambiente 
único. Cada quarto é decorado conforme um tema 
distinto: podes optar por um quarto decorado 
conforme a tua marca de chocolate preferida; ou 
de acordo com as roças equatoriais de cacueiros; 
ou, se o imaginário infantil e as histórias clássicas 
são o teu guilty pleasure, podes dormir na fábrica 
de Willy Wonka! 

Com chocolate a escorrer pelas paredes, com 
quartos de chocolate negro, branco ou de leite, 
com candeeiros que derretem, com cabeceiras de 
cama em formato de tablete e mesas de cabeceira 
às quais já lhe faltam uma dentada, este hotel 
é irresistível. Os próprios responsáveis do hotel 
garantem: «Se fosse possível construir um hotel 
em verdadeiro chocolate, tê-lo-íamos feito». Mas 
já todos sabemos como é que isso terminaria, 
certo? Talvez seja melhor deixar o apetite 
conduzir-te ao restaurante, que integra o cacau e 
o chocolate tanto em pratos doces como salgados, 
mas sempre honrando a gastronomia nacional. 

Na hora da despedida, uma passagem pela 
loja é inevitável. Com marcas nacionais e 
internacionais, a loja da Fábrica do Chocolate 
coloca à disposição bombons frescos, tabletes, 
fantasias, carrés, chocolates para fundir ou barrar 
e ainda peças diversas como canecas ou livros.

Das 10h às 18h 

Crianças (4 aos 12 anos) 6€
Adultos 8€
Séniores (mais de 65 anos) 6€
Grupos com mais de dez pessoas 7€
Escolas 6€

O hotel conta com 18 quartos 
detalhadamente decorados 
seguindo a temática do chocolate.
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SABOREAR

T
er um molde de tabletes, próprio para 
chocolates. Derreter o chocolate e de 
seguida verte-lo na forma. Enquanto 
ainda está líquido colocar os frutos 
secos (nozes, avelas, amêndoas, 

figos secos). Deixar cristalizar até ao ponto 
de se soltar do molde. O segredo está na sua 
temperagem”. Esta é a receita ideal para quem é 
fã incondicional do cacau. Foi o que levou Clara 
Martins e Sérgio Sereno a unirem uma paixão 
comum, a arte e o chocolate, proporcionando 
experiências fortes e intensas a todos os 
clientes. Bocasuja já conta com cerca de dois 
anos de fabrico artesanal de chocolate. Clara 
Martins confessa que a ideia surgiu a partir da 
paixão dos dois mas também pela procura da 
realização de um projecto pessoal, aproveitando 
a experiência que já tinha dos seus estudos de 
conservação de restauro e artes.

Começaram por vender à família e amigos 
e a rede de clientes foi crescendo até chegar 
a várias lojas de gourmet. Clara Martins não 
esconde o fascínio pela sua área, “sempre tive 

curiosidade em saber como 
se faz e quando descobri 
que podia usar as pinturas, 
pintar no próprio bombom, a 
imaginação foi crescendo e o 
interesse também.” 

Bombons e tabletes, assim 
como as trufas e os ovos, são 
as principais produções de 

Bocasuja, “mas também fazemos 
uma série de coisas diferentes”, ref-

ere Clara Martins. São conhecidos pelos seus 
chocolates criativos e personalizados. Fica no 
“ar” a curiosidade de onde vão buscar tanta 
imaginação. “É em tudo um bocadinho, na 
natureza, no património, principalmente no 
património. Toda a linha das nossas tabletes 
foi baseada nisso até porque alguns ícones da 

nossa cultura estão lá estampados nas próprias 
tabletes.” É de salientar que o Natal e a Páscoa 
são dois grandes picos de fabrico e consumo de 
chocolate. Já nas diferenças de temperatura, os 
bombons no inverno tem um recheio diferente 
do verão, que é mais apropriado para o calor.

Para o casal, trabalhar em conjunto não é 
problema, “desde que cada um se mantenha no 
seu lugar”, diz Clara em tom de brincadeira. Até 
porque Sérgio não “abandonou” por completo 
a sua profissão de engenheiro e apenas nas 
horas vagas ajuda a esposa na empresa. “É ele 
que se dedica à parte comercial e marketing, vai 
tentando conciliar as duas coisas, mas a princi-
pal profissão dele é a engenharia”. 

Apesar de o nome ser Bocasuja, a imagem 
que transmitem é muito clean. A produtora do 
chocolate admite que é a diferença que os dis-
tingue, “não tem que ser só negros ou brancos, 
pode-se brincar muito com o chocolate e criar 
peças diferentes”. Braga, na rua de Janes, foi 
local escolhido pela Bocasuja para abrirem a 
sua primeira loja. No início de maio, já vão ter 
expostos ao público toda a variedade de doces 
e prometem ter mais surpresas, de chocolate, 
claro! Fazem de tudo e para todos os tipos de 
ocasião, quer seja casamentos e aniversários ou 
até mesmo eventos empresariais.

É com satisfação que Clara afirma ter um bom 
feedback, mesmo nas redes sociais, e daí surge a 
vontade para ir mais além neste negócio: “Gosto 
muito do que faço, aqui encontrei a minha real-
ização profissional”.

DELICIAR-SE COM BOCASUJA
Azulejos, sardinhas, farricocos e até os simpáticos cabeçudos D. Clotilde e Sr. Joaquim. 
O que têm em comum? São de chocolate e dão vontade de deixar a Bocasuja.
TEXTO Rafaela Pinto  

MIGAITAS
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VÃO TODOS À FAVA... DO CACAU 
Se é para mandar à fava, que seja à Fava do Cacau. Não, não quero insultar ninguém. Falo-vos da loja onde podem 
encontrar chocolates artesanais, desde trufas, a bombons recheados dos mais autênticos e inusitados sabores, a 
elefantes (ou praticamente todo um jardim zoológico de chocolate, basta pedirem), e ainda às clássicas barras de 
chocolate, sempre com o melhor cacau: o mais puro possível. Para a nova época há até recheios de sabores mais 
frescos. É de fazer crescer água na boca. O melhor de tudo? São todos produzidos no próprio espaço.
TEXTO Filipa Oliveira  FOTOGRAFIA Nuno Sampaio

Q
uem passa no número 25 da 
Rua dos Biscainhos, em Braga, 
certamente não fica indiferente. 
O cheiro a chocolate faz-se sentir 
durante as manhãs em que Adélia 

Azevedo, proprietária da Fava do Cacau, faz 
a produção do chocolate. As portas abrem ao 
público durante a tarde, que pode sentar-se a 
beber um café, um chá ou um chocolate quente 
a acompanhar uma fatia de bolo, biscoitos, ou 
por exemplo, uma cavaca com cacau, claro. 
Na vitrine e prateleiras, a variedade vai dos 
clássicos bombons de café, praliné ou coco, ao 
inesperado e surpreendente aroma a fumo. A 
ideia é ter produtos diferentes, com a vantagem 
de ter as opiniões e sugestões do cliente quase 
na hora e poder estar em constante melhoria. 
Exemplo disso são também os produtos 
temáticos que vão desenvolvendo, como flores 
para o dia da mãe ou ovos da Páscoa. Há ainda 
a possibilidade de encomendar um específico 
para alguma ocasião especial. Para o tempo 
mais quente, juntam-se ao já existente bombom 
de framboesa, o de lima-limão e o de laranja 
com canela – entretanto, enquanto escrevo, já 
comi a caixa toda que trouxe.

 “Para termos um bom chocolate é preciso, 
em primeiro lugar, ter uma boa matéria-pri-
ma. O cacau tem de ser puro, se for usado 
sucedâneo o sabor já não é o mesmo, e 
depois tem de se saber trabalhar bem o 
chocolate. Há formas de lhe dar brilho e 
de o tornar com uma fluidez muito maior 
do que outras”, explica. Quando cria, pre-
tende que o cliente tenha uma experiência e 
sensações diferentes de prazer, enquanto come 
as delícias da casa.

Adélia Azevedo deixou a contabilidade e os 
trabalhos administrativos para se dedicar à 

arte de fazer chocolate. E que arte! Apesar de 
sempre ter tido uma paixão pela cozinha, pelos 
doces e pelo chocolate, foi durante uma viagem 
à Bélgica (claro), em 2009, que tudo começou. 
O cheiro que se fazia sentir pela cidade de Bru-
ges, a visita ao Museu do Chocolate Choco-Sto-
ry, e todas as lojas recheadas das maiores var-
iedades despertaram a curiosidade de Adélia e 
da amiga que a acompanhava, Célia Fernandes. 
No ano seguinte registaram a marca, criaram 
uma empresa e começaram a produzir com uma 
dimensão muito pequena, apenas para algumas 
lojas e amigos, e só mais tarde, em 2015, é que 
surge a loja própria. Escusado será dizer que a 
matéria-prima vem da Bélgica.

Desde a viagem, Adélia foi fazendo for-
mações. A primeira na Escola de Hotelaria 
do Porto, depois em Bruxelas, Barcelona, e 
sempre que pode faz mais uma para apurar as 
técnicas e porque “este também é um mercado 
de tendências e tenho de ir acompanhando”, 

salienta. Já Célia continua envolvida no projeto, 
mas sem por as mãos na massa, que é como 
quem diz no chocolate, estando na retaguarda 
com o apoio noutras matérias.

 A Fava do Cacau trabalha também em parce-
ria com museus, com a reprodução em choc-
olate de azulejos ou elementos característicos 
dos edifícios, e também com empresas, como 
por exemplo, com a produção de logotipos em 
chocolate. Tudo, ou quase tudo é possível de 
personalizar com chocolate, segundo Adélia. “O 
chocolate permite-nos criar e, se nós gostarmos, 
é possível fazer quase tudo, e, obviamente, que 
há depois o desafio de encontrar as bases e os 
moldes necessários para o trabalhar e moldar 
da melhor forma. A procura de alternativas e de 
moldes diferentes para criar é um desafio muito 
grande e isso faz a diferença”. E se faz! O mel-
hor mesmo é passarem por lá e comprovarem 
vocês mesmos. 

SABOREAR
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BOMBONS “BONITOS”
TEXTO Leonel Gomes

SABOREAR

A 
‘Bonitos’ conta já com muitos anos de 
existência. De geração em geração, 
a família Bonitos vai passando esta 
tradição que se destina ao fabrico 
próprio de bombos.

A marca surge no Porto e atualmente 
podemos encontrar os famosos bombons 
“Bonitos” em Lisboa (Parque das Nações) e 
Guimarães (centro comercial São Francisco). 
Na bomboneria ‘Bonitos’ encontramos uma 
variedade de bombons lisos, com recheio, 
com cobertura de frutos secos e de variados 
sabores. Alguns deles sem adição de açúcar. 
Não contém conservantes e são reconhecidos 
pelo seu recheio de fruta fresca. São cremosos 
e têm um sabor intenso que nos proporciona 

um momento de serenidade enquanto o 
saboreamos.

“É uma sensação maravilhosa comer qualquer 
um destes bombons. Recomendo o de frutos 
vermelhos”, afirma Fernanda Gomes, empregada 
da loja de Guimarães. Mas, não são somente 
os bombons que chamam atenção das pessoas. 
Também as suas caixas decoradas com produtos 
artesanais. “As pessoas ficam apaixonadas ao ver 
as nossas montras decoradas de caixas e bombons. 
Parece que estão numa ourivesaria de chocolate”.

Atualmente, a ‘Bonitos’ participa em algumas 
feiras de chocolate, principalmente, na de 
Óbidos. Em breve, irão internacionalizar os seus 
bombons para Barcelona e Paris.

Pub
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DESFRUTAR

#outfitoftheday
MIMAR

Coco&Diamonds 89,90€

Xperimental Shoes 185€

Babau 80€

Jóias de autor de Lia Gonçalves 108,50€

Jóias de autor de Lia Gonçalves 47,50€

See Concept | Paris 35€

On Foot 115€

See Concept | Paris 30€

Vicri 90€

Vicri 320€ Vicri 125€
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DESFRUTAR

MUST-HAVES
MIMAR

ÓCULOS ESCUROS 
TARTARUGA

O clássico padrão de tartaruga 
é reinventado em tons pálidos, 
em contraste com as manchas 
escuras.
As armações devem grossas e 
com formatos arrojados para um 
look mais atual. Para um maior 
impacto visual, aposte nas lentes 
de cor espelhadas.

SHOPPER DE 
CAMURÇA

As shoppers são complemento 
perfeito para um estilo mais 
descontraído e informal ou até 
mesmo desportivo.
Os tons terra e os cinzentos são as 
cores mais comuns mas, para um 
estilo mais marcante, opte por tons 
pastel ou cores vivas.

CULOTTES 
JOGGER

Uma tendência crescente 
nas últimas estações são as 
chamadas culottes - calças 
curtas e largas.
Geralmente são peças com uma 
aparência mais formal mas, 
nesta estação, apropriam-se do 
estilo jogger.
Cinturas elásticas e cordões 
tornam esta peça mais moderna e 
demonstram uma vez mais a forte 
influência do desporto no guarda-
roupa feminino.

SABRINAS

Rasas ou com um pequeno tacão, 
podem ser combinadas com 
diversos estilos, dos mais formais 
aos mais femininos.

BANDANA

A bandana volta como acessório 
must-have da estação.
Em tamanho XL, substitui os 
lenços volumosos das estações 
passadas.
Para um look mais atual, a 
bandana pode ser enrolada e 
atada com um nó à volta do 
pescoço, usada como fita de 
cabelo ou ainda ser usada como 
um cinto.

OMBROS 
DESCOBERTOS

O clássico vestido camiseiro ganha 
um novo folgo nesta estação.
Apresentado em tecidos leves 
e por vezes translúcidos, deve 
ser cingido na cintura e ter saia 
direita ou em evasé, conferindo 
uma silhueta mais feminina.
Em cores sólidas, às riscas 
ou estampada, é uma peça 
extremamente versátil, 
adaptando-se a todos os estilos.

H&M 4,99€

KOMONO 99,95€

Mango 39,99€

Mango 45,99€

 Zara 29,95€

Zara 29,95€

POR Leonor Pereira

CAMISA ESTILO 
MILITAR

Nesta estação, a camisa 
apropria-se do estilo militar e 
torna-se um must-have para um 
look casual.
De manga curta ou comprida, 
as linhas são simples e os bolsos 
de peito essenciais. Combinada 
com calças chino ou de ganga, 
escolha tons neutros como 
bege, cinzento, azul-marinho 
ou verde militar.
Para um estilo mais 
contemporâneo, experimente o 
look monocromático.

CALÇAS AFUNILADAS 

Nas últimas estações, as calças afuniladas afirmaram-se como um 
elemento chave no guarda-roupa masculino.
Para esta primavera/ verão, opte por modelos com gancho 
descaído e com pregas na cintura que conferem volume.
O comprimento de três quartos confere um look ainda mais atual.
Por ser um artigo bastante versátil, pode ser coordenado em estilos 
mais formais, casuais ou até desportivos.

CASACO DE 
CAMURÇA

A camurça é o material mais 
marcante da estação e, no 
guarda-roupa masculino, surge 
em diversos tipos de casacos 
como blusões ou casacos tipo 
safari.
O aspeto vintage e enrugado é 
ideal para um look mais casual 
mas é o modelo clássico, com 
pormenores discretos, que melhor 
incorpora o espírito da estação, 
podendo ser coordenado com 
todo o tipo de estilos.

//
 FO

R H
IM

Zara 29,95€

PullandBear 35,99€

Mango 149,99€

Zara 29,95€

Zara 25,95€
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Nuno Sampaio - Conta-nos um pouco sobre ti.

Fábio - Eu sou estudante do curso de marketing 
e comunicação empresarial e o ano passado 
tive a oportunidade de conseguir uma bolsa 
Erasmus para ir estudar para Opole, na Polónia. 
Foi o melhor que me aconteceu. Estive cinco 
meses longe de Portugal e isso mudou-me.  
Mudou o meu pensamento e a minha visão do 
mundo. Conheci pessoas de vários países e com 
várias culturas, isso ajudou-me a ter a minha 
própria visão do mundo e a olhar tudo com 
outros olhos, com duas perspetivas.

As tuas fotos do instagram são 
marcadamente sombrias e misteriosas. Nota-
se que não é apenas uma snapshot , mas que 
existe um pensamento, um processo criativo, 
uma busca pelo local certo. Podes desvendar 
um pouco dessa tua busca pela fotografia. 
Eu acho que a fotografia é muito mais que uma 
imagem. Para mim uma fotografia não deve ser 
somente uma imagem de um momento mas 
sim transmitir a essência e a emoção do que 
vivemos. É verdade que as minhas fotografias 
não são apenas snapshots e como disse, 

quero que as minhas fotografias transmitam 
emoção. O mais importante é olharmos para 
uma fotografia e ela transmitir-nos algo quer 
seja alegria ou tristeza e levar-nos para outra 
atmosfera, para outro mundo. Eu sou muito 
exigente e perfeccionista com o meu trabalho e 
gosto de elevar a fasquia a mim mesmo e como 
tal tenho um pequeno processo criativo. É muito 
simples: as ideias surgem quando menos espero 
mas depois, o que preciso fazer é encontrar o 
local indicado para essa fotografia, o que nem 
sempre é fácil. Quando encontro o local certo 
e através da edição de imagem, consigo criar 
as atmosferas indicadas porque nem sempre o 
local que encontro possuí a luminosidade ou a 
cor que eu queria, então, a edição de imagem 
é muito importante. Admito que grande parte 
das minhas fotografias são editadas. Eu idealizo 
uma fotografia e com a edição que utilizo, 
consigo o resultado que quero. 

As tuas fotografias, por vezes, remetem-nos 
para um universo surrealista: figuras humanas 
sem rosto, ou de costas, um bocado à imagem 
de alguns quadros de Magritte. Alguma 
analogia com este período da história da arte? 

“Para mim uma 
fotografia não deve ser 
somente uma imagem 
de um momento 
mas sim transmitir a 
essência e a emoção do 
que vivemos”.

NO LIMITE DA ESCURIDÃO
TEXTO Nuno Sampaio  FOTOGRAFIA @faabio_ plotnitskaia

FÁBIO ESTÁ NA RUA

Não. Embora conheça Magritte, o meu conceito 
não está relacionado com a sua visão entre 
o real e a representação do real através do 
irrealismo. Eu oculto as caras das pessoas que 
fotografo, ou fotografo as pessoas de costas 
simplesmente porque não estou a fazer um 
retrato. Elas estão na fotografia não como 
figura principal mas sim como parte do cenário. 
Quando fotografo a pessoa de costas é como 
se quisesse transmitir a ideia de que a pessoa 
está a deixar tudo para trás para viver aquele 
momento. Quando fotografo a pessoa e oculto 
a cara é para transmitir a ideia de perda, de 
infelicidade, como se a pessoa estivesse perdida 
no mundo, desorientada. 

Gostas de fotografar na rua?
Gosto. Estou aprender a fotografar na rua. 
Gosto de fotografar ruas e casas, tenho um 
projeto relacionado com a cultura arquitetónica 
portuguesa, o @_decasaemcasaa_, onde 
partilhamos somente fotografias de casas 
portuguesas. 

Um fotógrafo com o qual te identificas.
Identifico-me com muitos mas nenhum 
português. Aprecio muito o trabalho de duas 
fotógrafas, a o Shauna e a Killa Kristenn. Elas 
pertencem à equipa do MoodyGrams, um feature 
account dos USA com mais 260 mil seguidores. 
A So Shauna tem um conceito mais urbano, mas 
a simetria dela influencia-me muito. Eu gosto de 
fotos e elementos simétricos. Já a Killa Kristen 
tem um conceito mais paisagístico e em tons 
escuro. Grande parte dos meus trabalhos são em 
tons escuros e ela influencia-me nisso. Acho que 
as fotos dela contam tanta história, transmitem 
tanta emoção, e isso ela consegue através da 
edição. São duas pessoas que influenciam muito 
o meu trabalho...

@lepedrorangel @maccarreira @tiago_jorge_1

2 3 4

Às quartas mostramos as melhores fotos da 
semana. No final do mês selecionamos o top 3 e 
o vencedor será entrevistado pela RUA.
#ruatop #aminharua

@revistarua
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1
FESTA DAS CRUZES - 
BATALHA DAS FLORES
FESTAS POPULARES

É uma das maiores festas religiosas 
do país e este ano une na per-
feição o popular, o tradicional e o 
religioso. São mais de 60 eventos, 
com mais participantes e mais 
música que vão fazer da Festa das 
Cruzes 2016 de Barcelos um mo-
mento único no país, atraindo nos 
doze dias do programa barcelens-
es e forasteiros.

ENTRADA GRATUITA
Barcelos
15H00

6
FREI LUÍS DE SOUSA
Frei Luís de Sousa
TEATRO

Escrita em 1843 e publicada no 
ano seguinte, “Frei Luís de Sousa” 
é considerada a obra-prima do te-
atro romântico português. A peça 
estreou em 1847 no Teatro do Sal-
itre e o enredo inspira-se na vida 
do escritor seiscentista Frei Luís 
de Sousa (de seu nome secular D. 
Manuel de Sousa Coutinho). 

10€
Theatro Circo - Braga

7
ATOMOS
Company Wayne Mcgregor
DANÇA

A estreia absoluta em solo nacional 
do multipremiado coreógrafo 
Wayne McGregor acontece no 
Centro Cultural Vila Flor em data 
única no país. “Atomos” é uma 
peça “simplesmente extraor-
dinária”, segundo o The Guardian.

10€
CCVF - Centro Cultural Vila Flor  
Guimarães
22h

6
ENTERRO DA GATA
ATIVIDADES ACADÉMICAS

Está apresentado o cartaz do Enter-
ro da Gata para 2016. Capicua, DJ 
Ride, We Trust, Gabriel o Pensa-
dor e Richie Campbell são alguns 
dos nomes que passarão pelo 
Gatódromo de 6 a 13 de Maio. Um 
cartaz com um conjunto de artistas 
predominantemente nacional.

35€
Gatódromo - Braga9

TIM HECKER
MÚSICA

Com mais de 15 anos de carreira, 
Tim Hecker é um nome incon-
tornável da música eletrónica nos 
dias que correm. Vencedor de 
um prémio Juno, Hecker passou 
a última década a habitar uma 
interseção única entre o ruído, a 
dissonância e a melodia. Nas suas 
variadas e celebradas obras obser-
va-se um enlace muito forte entre 
fontes digitais e orgânicas. 

7€
Gnration - Braga
22h00

4
ORQUESTRA GULBENKIAN
MÚSICA

A Orquestra Gulbenkian (OG) foi 
fundada em 1962. Inicialmente 
constituída por 12 músicos, conta 
hoje com um efetivo de sessenta e 
seis instrumentistas. Esta formação 
permite-lhe tocar um amplo rep-
ertório que abrange os principais 
períodos da história da música, 
desde o classicismo à música con-
temporânea.

20€
Theatro Circo - Braga
21h30

AGENDA CULTURAL
MAIO ‘16

17
DAS LÍNGUAS
Catarina Lacerda e Susana Madeira
TEATRO

Partindo de um livro pensado para 
a infância, “Das Línguas” con-
strói-se para o público não infantil.
Duas atrizes exploram a relação 
viva entre o músculo língua e a 
Língua Portuguesa, desmultiplican-
do-as em sons e imaginários. 

2€
CCVF - Centro Cultural Vila Flor 
Guimarães
10h30 e 15h

28
THROES + THE SHINE + 
MOULLINEX
MÚSICA

Os Throes + The Shine englobam 
aventura e vitalidade. Usam 
cada grama da sua criatividade 
para originarem algo singular e 
que se concentra numa energia 
completamente efusiva em palco. 
Oriundos do Porto e de Luanda, 
a sua génese prendeu-se com 
a fusão do kuduro com o rock. 
Entretanto, alargaram os seus 
horizontes de forma a albergar 
uma multitude de culturas que 
podem ir de África à Europa ou 
da América do Sul aos Estados 
Unidos. Após a atuação dos 
Throes + The Shine, a noite 
prossegue com Moullinex, nome 
que já dispensa apresentações. 
Não é música de dança. É 
apenas música. Apesar da 
intensa atividade nesse mundo, 
Moullinex, o alter-ego de Luís 
Clara Gomes quer ser, e é, muito 
mais do que uma mera máquina 
de fazer dançar.

7,50€
CCVF - Centro Cultural Vila Flor
22h

21
MINTA & 
THE BROOK TROUT
MÚSICA

Em “Slow”, o novo álbum de Minta 
& The Brook Trout, nada está a 
mais, nem nada está a menos. Tra-
ta-se de um desses casos raros. Um 
disco destinado a ser um clássico.

3€
Café Concerto - CCVF - Centro 
Cultural Vila Flor - Guimarães
24h

25
SHORTCUTZ XPRESS 
GUIMARÃES
CURTA-METRAGEM

A sessão #02 do Shortcutz em Gui-
marães será especial porque terá 
dois convidados, em vez de um. Na 
abertura da sessão, o FEST Festival 
Novos Realizadores Novo Cinema, 
que acontece de 20 a 27 de Junho, 
em Espinho, apresenta-se ao públi-
co vimaranense. A curta-metragem 
convidada de maio é a multi-premi-
ada “Não São Favas, São Feijocas”, 
distinguida em festivais como 
o Dresdner Schmalfilmtage, na 
Alemanha, o NAU, no Porto, ou o 
Super Filme, em São Paulo (Brasil), 
entre outros festivais. 

ENTRADA GRATUITA
Sede do Cineclube de Guimarães  
Guimarães
21h45

29
MARK LANEGAN
MÚSICA

A voz grave de Mark Lanegan, 
bem como a forte presença que 
apresenta em palco não têm 
deixado ninguém indiferente. 
Com uma longa carreira de 
sucesso, o músico já passou por 
bandas como The Screaming 
Trees e Mad Season e participou 
em vários álbuns dos Queens of 
the Stone Age. A juntar a isso 
contam-se as colaborações com 
artistas como Isobel Campell, 
Layne Staley, PJ Harvey, Melissa 
Auf der Maur, entre outros. 

25€
Theatro Circo - Braga
21h

30
WHITE FENCE / 
STEVE GUNN
MÚSICA 

Os White Fence representam o 
melhor do rock'n'roll enquanto 
abandono ao som e apego a uma 
tradição que se pretende continua-
da, Steve Gunn, guitarrista extraor-
dinário, faz o mesmo, mas habitan-
do outro lugar.

7€
Gnration - Braga
22h
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O processo do casamento é deveras complexo. Não sei se para 
toda a gente em geral, ou se apenas para mim em particular. 
Inclino-me, no entanto, para a segunda hipótese.

No próximo dia 13 de maio, serei exposto à declaração 
oficial do Amor em pleno altar. Porém, em bem da verdade, 

devo admitir que tenho sido confrontado com diferentes testes até hoje.
Tudo começou no dia em que me dirigi ao Padre da minha freguesia 

com o intuito de solicitar o documento que me atesta como livre para o 
matrimónio. Meus amigos, se nunca mentiram a um Padre em solo sagra-
do, preparem-se.

Seguindo as instruções à letra, durante 15 longos dias, um papel com 
o meu nome foi exposto à entrada da Igreja para eventuais reclamações. 
Nunca trabalhei em Angola, não sou cliente habitual da Cairense (apesar 
da insistência de alguns amigos) e os maiores delitos que cometi foram 
oferecer o meu ombro amigo a uma espanhola que falava “caipirês” em 
plena praia da Apúlia, correr nu em plena praia da Apúlia e dormir, tam-
bém nu, uma vez por outra, em plena praia da Apúlia.

Tendo em conta o meu passado imaculado, não devia ter razões para 
receios mas temi o pior. Sendo um homem sexy e desejável – segundo 
a opinião pública* - parecia-me bem possível que uma mulher com três 
filhos ao colo e, eventualmente, três seios, surgisse a correr na minha 
direcção relembrando uma noite esquecida e reclamando a minha pessoa 
como pai dos seus rebentos.

Felizmente, 15 dias depois ninguém se apresentou para se opor ao casa-
mento. O que de certa forma me desmotivou, já estava preparado para o 
desafio da mulher com três seios. 

Quando tudo parecia resolvido, no silêncio e escuridão da Igreja, o Sr. 
Padre interpelou-me: “está preparado para o questionário?”. Hein (tenta-
tiva de onomatopeia)? Mas que questionário?

Pois é, caro leitor, desta não estava eu à espera. Segui os passos do 
homem até ao seu escritório, sentei-me na cadeira de madeira cansada 
e lá se deu início a uma sequência de questões sobre o amor, fidelidade, 
projectos… por momentos, senti que o Sr. Padre também se queria casar 
comigo. Só por momentos.

A verdade é uma: ainda não casei e já prometi fidelidade. Mais do que 
isso, prometi não me divorciar em resposta à questão “O amor é uno, por-
tanto indissolúvel. Aceita nunca recorrer à faculdade civil do divórcio?”. 

E isto foi apenas um dos meus emocionantes dias pré-casamento. Conclusão: 
a minha noiva tem-me na mão, já prometi tudo e ela nada. Agora ando todos 
os fins-de-semana de ourivesaria em ourivesaria à procura do tal anel.

A preparação para o matrimónio implica, no caso do homem, ser mais 
maricas do que no passado. Mas é como disse no início, talvez eu seja um 
caso isolado.

*leia-se por opinião pública, a minha mãe
Este artigo não foi escrito ao abrigo do novo acordo ortográfico

OPINIÃO

ANTES QUE CASES, 
VÊ O QUE FAZES

CRÓNICA DE HUMOR

ILUSTRAÇÃO Nuno Simões

ruileitegoncalves@gmail.com

TEXTO Rui Leite Gonçalves

37ª RAMPA 
INTERNACIONAL 
FALPERRA

BRAGA | PORTUGAL

6 - 8
MAIO 2016

ESPECIAL
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A Rampa da Falperra está aí e a RUA não podia deixar de estar 
na Rampa. O automobilismo é paixão, adrenalina, coração a 
bater mais rápido. É o desafio da velocidade, do espetáculo, 
do eterno duelo entre máquina e homem que move milhões no 

mundo inteiro e traz centenas de milhar a Braga. A Rampa da Falperra é 
um evento automobilístico de características únicas, que promove a sim-
biose perfeita entre a natureza e as corridas, numa vertiginosa passagem 
por velocidades estonteantes, que se atingem no percurso deste traçado 
amplamente conhecido na Europa do automobilismo e querido por todos 
os participantes e público.
Neste especial, quisemos simbolizar o património histórico da Rampa da 
Falperra ao entrevistar Rui Lages, provavelmente o piloto bracarense mais 
mítico desta prova. Viajamos pelas suas experiências, pelo conhecimento 
de alguém que deliciou multidões ao volante, mas também esteve do 
outro lado como organizador do evento.

Falamos com Simone Faggioli o recordista absoluto da Rampa da Falp-
erra. Venceu as quatro últimas edições desta prova e é o detentor do 
fabuloso tempo de 1m 49,364s para percorrer os 5200m do percurso, 
record absoluto da Rampa.

Estivemos também com Patrick Cunha, piloto bracarense contemporâ-
neo com projeção internacional que fez por diversas vezes esta prova nos 
diversos troféus e campeonatos que disputou ao longo da sua carreira.

Contamos a história, o palmarés e dizemos-te tudo o que precisas de 
saber sobre o programa que vai dar corpo a este evento. Falamos de 
máquinas, pilotos e de ti que vais estar a assistir. Tudo o que precisas de 
saber está aqui, na tua revista, na tua RUA.

Os dados estão lançados agora é tempo de dizer. 

“Gentlemen start your engines”.

GENTLEMEN
START YOUR ENGINES



84 85

A Rampa da Falperra é uma das mais importantes provas de velocidade de Montanha, 
integrada nos Campeonatos FIA EUROPEAN HILLCLIMB CHAMPIONSHIP 2016, 
Campeonato de Espanha de Montanha 2016, Campeonato Nacional de Montanha 
2016, Campeonato Nacional de Velocidade e Velocidade Clássicos.

 
O programa da prova preenche três dias de atividade. Organizada nesta fórmula 
desde 1985, tem obtido repetidamente as melhores classificações quanto à sua 
estrutura e organização desportiva, granjeando um interesse e reconhecimen-
to crescentes a nível nacional e internacional, de pilotos, entidades oficiais e 
desportivas e do público.
 
A presença maciça de público nesta prova, que decorre no mais em-
blemático cenário natural da Cidade de Braga, estimada em cerca 
de 200 mil espetadores por prova, torna este evento mais do que 
um evento desportivo, uma verdadeira festa do automobilismo 
nacional e internacional.
 
Toda esta moldura humana e as emoções próprias de 
uma prova seriamente disputada, emprestam um col-
orido e animação únicos ao longo dos cerca de 5200 
metros de percurso que termina junto ao Santuário 
do Sameiro.
 
Por tudo isto, a Rampa Internacional da Falper-
ra é mais do que um grande acontecimento 
desportivo, é um grande evento mediáti-
co de âmbito internacional.

84
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A mítica Rampa da Falperra está de regresso à nossa Cidade. São 
37 edições repletas de emoções, onde pilotos, máquinas e eq-
uipas desafiam, ano após ano, todos os limites e se unem para 
percorrer o traçado desafiante de uma das mais emblemáticas 

provas do automobilismo nacional e internacional.
Este é um palco de excelência e a Cidade não pode ficar alheia aos 

milhares de espectadores que fazem desta uma prova mais do que um 
evento desportivo, tornando-a numa verdadeira festa do automobilismo 
português tanto para quem assiste como para quem a disputa.

Toda a moldura humana, assim como as emoções tão características 
desta prova trazem um colorido e animação diferentes à Cidade que se 
orgulha de poder contar com um evento desta natureza.

A presença dos carros de competição no Centro da Cidade de Braga é 
já uma imagem de marca desta festa, proporcionando o contacto com a 
população e uma oportunidade única de privar com os pilotos de uma 
modalidade que acolhe muitos aficionados em toda a Região.

Acredito que estão reunidos os requisitos essenciais para que esta prova 
seja coroada de sucesso e espero que a 37.ª edição da Rampa Internacio-
nal da Falperra seja mais uma montra privilegiada para demonstrarmos 
que Braga tem capacidade e competência suficientes para continuar a ser 
palco dos grandes eventos desportivos que marcam o panorama actual.

Por fim, desejo as maiores felicidades a todos os que participam nesta 
importante prova, com a certeza de que será mais um espectáculo memo-
rável para os amantes desta grande modalidade.

Ricardo Rio
Presidente da Câmara Municipal de Braga
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RAMPA DA FALPERRA 
37 ANOS DE HISTÓRIA

A 
participação de um piloto na Rampa da Falperra é sinal de 
prestígio e notoriedade. Este evento promove Braga, a Região 
e o País. Tem características únicas, comparativamente a out-
ras Rampas Internacionais e apresenta condições ímpares para 
que tudo seja um sucesso. A Rampa da Falperra surgiu em 

1927. Antes de começar a ser organizada pelo Clube Automóvel do Minho 
em 1976 teve apenas cinco edições. Em 1978, começou a pontuar como 
Internacional, estatuto que manteve e alargou até 2001.

O prestígio da Rampa ultrapassou fronteiras. Tornou-se a Rampa mais 
procurada por pilotos de ponta desta modalidade. Nomes sonantes como 
Sidónio Cabanelas, Pêquêquê, Pedro Mello Breyner, Mário Silva, Mauro 
Nesti, Andrés Vilariño, Adriano Parlamento, Giovanni Rossi, até aos mais 
recentes, Fábio Danti e Rudiger Faustman, Aitor Zabaleta, Francisco Ago-
zcue e Franz Tschager.

Anualmente, a Rampa da Falperra conta com cerca de 140 participantes, 
tendo como regra geral cerca de 25 a 30 pilotos estrangeiros, com as céle-
bres “Barquetas”, que faziam as delícias de todos os que vinham assistir à 
prova. Este ano conta com cerca de 157 inscritos.

Em 2010 a Rampa regressou à Falperra integrando o panorama nacional 
e internacional, contando para a Taça FIA e para a Challange FIA do Euro-
peu de Montanha, para o Campeonato FIA Históricos do Europeu de Mon-
tanha, Campeonato de Portugal de Montanha, Campeonato de Espanha de 
Montanha e Troféu Monomarca FEUP.
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HOMENAGEM PÓSTUMA
Dois meses depois da sua excelente participação na 32a Rampa da 
Falperra 2011 (9o lugar), Georg Plasa, Alemão de 52 anos, faleceu após 
uma aparatoso acidente no decorrer de uma prova em Itália.

Em Novembro de 2013 Mauro Nesti faleceu. Apelidado como o Rei da 
Montanha, Nesti tinha 78 anos de idade. O piloto italiano foi um dos 
mais bem sucedidos pilotos de Montanha da Europa, conquistando 
oito títulos europeus (1976, 1977, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 e 1988) 
e 17 italianos. Entre os seus muitos triunfos, contam-se as cinco vitórias 
consecutivas na Rampa da Falperra, de 1985 a 1989.

Na 2a Prova do Europeu de Montanha, em Abril de 2015 na Áustria, 
faleceu Otakar Kramsky num despiste na primeira subida de treinos, 
figura incontornável dos Europeus de Montanha. Tornou-se uma 
referência pela sua longa carreira nesta modalidade, e que a Rampa da 
Falperra teve o privilégio de receber durante muitos anos. Nas últimas 
edições com um Fórmula 3000 mas durante muito tempo com o seu 
famoso BMW M3.

Em 2014, a 22 de Outubro, a Rampa da Falperra foi eleita 
pelo público como Melhor Evento Desportivo da cidade de 
Braga, na I Gala de Desporto de Braga, organizado pelo 
Município.
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START
EN 309 Km39 
Altitude 300m

EN 309 Km40
Altitude 390m

EN 309 Km41
Altitude 438m

EN 309 Km42
Altitude 456m

EN 309 Km43
Altitude 502m

EN 309 Km44
Altitude 552m

FINISH
Altitude 562m

PERCURSO
 

Localização

Comprimento (meter)

min./ max Largura

Altitude (start)

Altitude (finish)

Inclinação (média%)

Inclinação (máx%)

Nº de curvas para a 
esquerda

Nº de curvas 
para a direita

Coordenadas
GPS (start)

Via Falperra
Fraião, Braga

5200 m

Minimum 8 m
Maximum 8 m

300 m

562

5% 

6,9%

14

15

41°:31’:51‘’ / N (latitude)
8°:23’:40‘’ / W (longitude)

ETHOS PUB
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29 / 03 / 2016 

27 / 04 / 2016

03 / 05 / 2016 

06 / 05 / 2016 

  

 

Abertura das Inscrições

 
Fecho das Inscrições

Fecho das Inscrições

Publicação da Lista de Inscritos

Entrega da documentação à Imprensa

VERIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS
do Nr. 1 ao 12

do Nr. 15 ao 31
do Nr. 51 ao 69
do Nr. 70 ao 85

do Nr. 86 ao 100
do Nr. 101 ao 115
do Nr. 116 ao 145
do Nr. 146 ao 160

do Nr. 170 em diante

VERIFICAÇÕES TÉCNICAS
do Nr. 1 ao 12

do Nr. 15 ao 31
do Nr. 51 ao 69
do Nr. 70 ao 85

do Nr. 86 ao 100
do Nr. 101 ao 115
do Nr. 116 ao 145
do Nr. 146 ao 160

do Nr. 170 em diante

Exposição de Viaturas de Competição (Obrigatório)

Briefing Com Todos Os Pilotos

1ª Reunião do CCD

PUBLICAÇÃO DA LISTA DE CONCORRENTES ADMITIDOS À 
PARTIDA

Secretaria do CAM e FPAK 

FPAK – Sede, Delegação 
Norte e Madeira

Secretaria do CAM

Secretaria do CAM

Edifício GNRATION
Center of the BRAGA

Edifício GNRATION
Center of the BRAGA

Largo do POPULO
Center of Braga

Avenida Central
Centro De Braga

Theatro Circo De Braga
Centro De Braga

Edifício GNRATION
Centro de BRAGA

Edifício GNRATION
Centro de BRAGA

 
09H00

17H00

18H00

18H00

10H00

10H00 – 10H29
10H30 – 10H59
11H00 – 11H29
11H30 – 11H59
12H00 – 12H29
12H30 – 12H59
14H00 – 14H29
14H30 – 14H59
15H00 – 15H29
15H30 – 17H29

10H30 – 10H59
11H00 – 11H29
11H30 – 11H59
12H00 – 12H29
12H30 – 12H59
14H00 – 14H29
14H30 – 14H59
15H00 – 15H29
15H30 – 17H59

14H00 – 20H30

18H30

20H30

21H00

PROGRAMA - HORÁRIO

07 / 05 / 2016

08 / 05 / 2016

07H00

07H00

07H30

09H00

10H56

13H13

15H29

15 min após
o final

07H00

07H00

07H30

09H00

10H56

Após a última
subida

15 min após a
subida final

15 min após a
subida final

 
60 min após a

subida final

15H00

Parque de Partida – Todas as categorias

FECHO DA PISTA  

Descida das viaturas do Challenge 
Desafio Único

Km 30 da EN 309 e 
R. do Barral /Fraião

EN 309 - VIA FALPERRA

EN 309 - VIA FALPERRA

Quadro Oficial

Km 30 da EN 309 e R. 
do Barral/Fraião

En 309 - Via Da Falperra

En 309 - Via Da Falperra

Parque Fechado

Quadro official

Gabinete de Imprensa

Quadros Oficiais

Auditório da Albergaria do 
Sameiro

Treinos Oficiais 1
Treinos Oficiais 1
Treinos Oficiais 1
Treinos Oficiais 1

Treinos Oficiais 2
Treinos Oficiais 2
Treinos Oficiais 2
Treinos Oficiais 2

Corrida 1
Treinos Oficiais 3
Treinos Oficiais 3
Treinos Oficiais 3

Corrida 2
Corrida 1
Corrida 1
Corrida 2

Corrida 3
Corrida 2
Corrida 2
Corrida 2

Corrida 4
Corrida 3
Corrida 3
Corrida 3

Challenge Desafio Único
Camp. Espanha de Montanha
Camp. Nacional de Montanha
Camp. Europeu de Montanha FIA

Challenge Desafio Único
Camp. Espanha de Montanha
Camp. Nacional de Montanha
Camp. Europeu de Montanha FIA

Challenge Desafio Único
Camp. Espanha de Montanha
Camp. Nacional de Montanha
Camp. Europeu de Montanha FIA

Challenge Desafio Único
Camp. Espanha de Montanha
Camp. Nacional de Montanha
Camp. Europeu de Montanha FIA

Challenge Desafio Único
Camp. Espanha de Montanha
Camp. Nacional de Montanha
Camp. Europeu de Montanha FIA

Challenge Desafio Único
Camp. Espanha de Montanha
Camp. Nacional de Montanha
Camp. Europeu de Montanha FIA

Afixação das Classificações

Parque de Partida – Todas as categorias

FECHO DA PISTA

Descida das viaturas do Troféu Challenge Desafio Único

Verificações Técnicas Finais
(Após a última subida de cada Categoria)

Afixação das Classificações Oficiosas
(15 min. Após a última subida de cada Categoria)

Conferência de Imprensa

AFIXAÇÃO DAS CLASSIFICAÇÕES OFICIAIS

ENTREGA DE PRÉMIOS
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A RAMPA

Q ue importância tinha a Rampa nos 
anos 70 e 80?
A Rampa da Falperra veio dar força 
ao automobilismo desportivo e veio 

ajudar a cidade de Braga no sentido turístico.

E o que recorda desses tempo?
Saudade. Recordo tudo. Recordo quando 
comecei a pregar pregos nas árvores para colocar 
os painéis publicitários. De colocar os fardos de 
palha e pneus junto às árvores, de maneira a que 
desse um ar de alguma segurança. 

Honestamente fiz 25 anos de corrida. Usei 
muitos carros. Julgo que ainda hoje devo ser o 
piloto português que venceu mais troféus, oito 
ou nove. Havia o Troféu Toyota, Citroen, Mini, 
Volkswagen, Troféu Visa, Ax, Starlet, Carina, 
Corola. Dava-me gozo competir pelos troféus, 
porque eramos 30 pilotos iguais, com carros 

iguais com as melhorias simples do piloto ou 
do mecânico. A minha guerra não era comprar 
cavalos para ganhar, era troféus, troféus, 
troféus. Vamos ver quem é o melhor!

Quais são as práticas de segurança que 
aconselha ao público da Rampa da Falperra? 
As pessoas são sensatas, e respeitam. A Falperra 
teve um acidente muito grave há anos, mas 
foi porque um piloto se despistou e as pessoas 
estavam num sítio indevido.  Mas não é normal, 
felizmente! As pessoas, parece-me a mim, desde 
esse período, acatam as ordens de segurança.

Recomenda algum sítio para assistir à Rampa?
Todos os sítios são bons. A Rampa da Falperra 
funciona como um piquenique. Tem duas 
vertentes: a desportiva como a principal e 
depois tem a paródia, piquenique, os amigos, as 

Falámos com uma lenda do desporto automóvel, Rui Lages. Conduziu, participou, 
liderou e organizou a Rampa da Falperra durante muitos anos. Conhece-lhe cada 
curva e contracurva. Orgulha-se de uma carreira cheia de troféus.

bebidas, o sensacionalismo dos carros. Estar a 
transmitir o melhor sítio não é fácil.

É o renascer de um mito, o regresso da 
Rampa?
Sim, a Rampa da Falperra teve duas fases, teve 
uma continuidade até 2000 e pouco e depois 
parou. 

A Rampa da Falperra começou em 1972/73 
comigo e com várias pessoas como o Alfredo 
Barros, Álvaro Miranda, Domingos Barros. A 
Rampa fez durante muitos anos os campeonatos 
nacionais e depois deu o salto para 
internacional. A partir dos anos 80 entrou para 
o campeonato Europeu. Nessa altura, o nosso 
principal patrocinador era a SG Light. Quando 
saiu a legislação que proibiu a publicidade ao 
tabaco a SG cessou o patrocínio. 

A Falperra parou porque não tinha condições 

TEM HISTÓRIA

para se manter. Nessa altura fomos à Câmara 
Municipal de Braga, eu, o Alfredo Barros e o Álvaro 
Miranda, transmitir o que se estava a passar.

A Câmara e a Estradas de Portugal sempre 
estiveram connosco. Graças a esses apoios a 
Rampa da Falperra, a nível logístico, sempre 
funcionou. No entanto, quando fomos falar com 
o presidente da câmara e apresentar o valor 
necessário para manter a prova com o mesmo 
estatuto, ele referiu que não havia capacidade 
financeira. Atingimos um patamar que não 
podíamos baixar, quer dizer; trazer carros de 
menos qualidade, pilotos de menor qualidade.

Passado uns anos foi possível revitalizar a 
Rampa da Falperra e hoje continua com outras 
pessoas e com bastantes falhas. Se não fosse a 
Câmara não sei se tínhamos a Rampa da Falperra.

O que sentia antes da partida?
No dia da prova, se estivesse bem num 
campeonato e sabia que tinha de ganhar porque 
estava nos três primeiros, aí a adrenalina estava 
no limite. Quando se metia o fato, o capacete, 
sentávamo-nos no carro e arrancávamos a 
adrenalina desaparecia. 

O apoio do público  é importante?
O público é sempre importante, temos noção de 
sermos bajulados ou assobiados, das duas uma. 
Há guerras saudáveis nas bancadas. “Bem feito, 
mal feito, o Rui é melhor, o Toni é melhor…”.

Tive um acidente na Falperra que mostra isso. 
Eu era adoradíssimo pelo público. Na altura, 
estávamos a disputar o troféu Toyota Carina 
e os últimos três eram o Carlos Marta, eu e o 
António Rodrigues. Saíram vários, depois saiu 
o Marta, eu e depois o António Rodrigues. 
Quando chego já à parte final da Falperra as 
pessoas estavam todas a manifestar-se. Pensei 
que estavam a incentivar-me, mas estavam 
era a acalmar-me para eu abrandar, mas eu 
interpretei aquilo exatamente ao contrário.

Houve um acidente com o Marta no último 
quilómetro. Ele bateu e ficou no meio da pista. 
Quando chego lá acima espeto-me no carro 
dele. Normalmente, a direção da prova manda 
pará-la e mandou, mas passaram-se apenas 
45 segundos. Quando ele bateu eu já estava a 
chegar. Vim a correr pela pista abaixo, que era 
proibido, a fazer sinais, peguei nas bandeiras 
de um comissário para vir fazer sinais ao 
Toni Rodrigues porque estávamos ali os dois 
espetados. Isto foi mais ou menos em 87 ou 88.

Lembra-se do primeiro carro desportivo que 
conduziu?
O primeiro carro na minha vida que eu conduzi 
desportivamente foi o NSU TT, em Outubro 
de 71. Recordo que fiz muitas piruetas, fiz 
várias provas interessantes, muitas e as pessoas 
admiravam-se porque eu já tinha algum 
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jeitinho. Comecei no campeonato regional de 
iniciados da zona norte até 1996.

Teve algum momento em que sentiu que 
queria ser piloto?
Foi exatamente ao contrário, eu cheguei aos 
vinte e três anos de carreira e quis sair. Para 
ganhar corridas e para ser bem classificado já 
tinha de fazer das tripas coração. Sucede que de 
facto entendi que quem faz 23 também faz 25 e 
25 é uma meta gira, por isso cheguei ao fim do 
vigéssimo quarto ano e disse: “este ano é o meu 
último ano de corridas”. 

As pessoas dizem-me: “ah, o teu tempo é que 
era, tens de voltar, outra vez”. Eu brinco: “Só 
não volto, porque ainda apareço e tenho medo 
de ganhar corridas e depois os mais novos ficam 
zangados” (risos). Mas tenho esse direito, de 
dizer isso, saí bem! Isso digo com vaidade, as 
pessoas têm de ter noção que chegou a hora. 

Qual é a curva que pode dar a vitória?
Há duas curvas, que nós sabíamos que se 
passasse da maneira A ou da maneira B podia 
ganhar a Rampa da Falperra. Claro que até 
podia pensar em fazer da maneira A e depois 
corria-me mal. Não é correr mal e despistar-me é 
correr mal porque escorreguei e chego lá acima 
um centésimos de segundo mais tarde. São os 
pequenos sítios que fazem a diferença. 

Os S’s nas taipas e a curva da morte são dois 
sítios vitais, a partir do princípio que corre 
tudo bem.
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RECORDISTA

Q uando é que pensou que iria ser 
piloto de profissão? 
A primeira vez que conduzi um carro 
de corrida foi em 1996, assim que 

foi permitido por lei, aos 18 anos de idade, 
no campeonato italiano de montanha com um 
Renault Clio Williams. Conforme fui guiando 
protótipos percebi que me sentia muito bem 
a pilotar estes carros. A ocasião e as oportuni-
dades fizeram de mim um piloto profissional, 
mas a paixão é o mais importante e o que não 
pode faltar no coração de cada piloto.

Na sua opinião, a que se deve a fama e glória 
da Rampa da Falperra?
A uma prova excelente, veloz mas segura, com 
um público caloroso, uma paisagem fantástica e 
uma cidade interessante.

A Rampa da Falperra traz à região, segundo 
dados do Instituto de Turismo de Portugal, 
cerca de 200 mil visitantes. Esta dinâmica é 
sentida por quem está dentro da prova?
Com certeza. É claro para todos que a Rampa 
da Falperra é um excelente evento num local 
magnífico.

O que significa para um piloto o apoio do 
público? Quando estava em prova e via o 
número incrível de apoiantes o que pensava/
sentia? Como é conduzir rodeado de fãs? 

É muito importante para nós. Sentir o apoio do 
público é uma grande ajuda e quando estamos 
na pista, mesmo que estejamos muito concen-
trados na condução, conseguimos ver todas 
aquelas pessoas à nossa volta e isso é muito 
emocionante.

Pés no pedais, mãos no volante, velocidade 
estonteante. Se tivesse uma palavra para 
descrever a sensação de um piloto que sobe 
a Falperra, qual seria? Porquê?
Velocidade. É uma das provas mais rápidas no 
Campeonato Europeu de Montanha.

Como se descreve a paixão de conduzir?
É inata. É como um instinto, mas ao mesmo 
tempo tenho de me concentrar nos detalhes e 
trabalhar bastante, de outra forma não é pos-
sível obter resultados.

O que sente antes da corrida? O que sente 
depois da corrida?
Antes da corrida estudo a pista e tento estar 
sozinho pelo menos meia hora antes. Depois da 
corrida estou mais relaxado, obviamente.

Quais são as melhores recordações que guar-
da da Rampa da Falperra?
Tenho grandes memórias ligadas a esta corrida, 
devido à grande afluência de público e ao facto 
de Braga ser um lugar simpático.

ABSOLUTO
Simone Faggioli, piloto transalpino, já venceu onze vezes o campeonato de 
montanha italiano e foi oito vezes campeão europeu absoluto de montanha 
em velocidade. É o atual vencedor absoluto da Rampa da Falperra.

As regras de segurança são importante para 
os pilotos e para o público. Porquê?
A segurança é o mais importante para todos, 
quando falamos acerca da prova. Sem regras 
de segurança não seria possível participarmos 
na corrida, nem o público poderia assistir ao 
espetáculo.

O que é especial na Rampa da Falperra? Qual 
é a curva que dá mais pica fazer?
É uma corrida muito emocionante, eu gosto 
muito.

Tem alguma superstição relacionada com as 
provas?
Bem, não posso bem contar qual delas… 

Uma das suas motivações é manter o recorde 
da rampa da Falperra?
Sim, corro sempre contra o tempo.

O que é mais importante: ganhar ou bater o 
recorde da Rampa da Falperra?
O meu objectivo é vencer a corrida, mas ficarei 
ainda mais feliz se conseguir um novo recorde.
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ALÉM FRONTEIRAS
UM PORTUGUÊS

É possível descrever a paixão de 
conduzir um carro de corrida?
É sempre uma emoção. A Rampa da 
Falperra é uma das rampas onde se tem 

que ter mais condução. É muito perigosa, é uma 
das mais rápidas a nível nacional. Atingimos 
velocidades de 250 km/hora num Lamborghini. 
Somente quando se passa pela reta da meta é 
que se alivia um pouco a adrenalina.

Quais são as práticas de segurança que acon-
selha ao público da Rampa da Falperra? 
Já houve vários acidentes e infelizmente mortes. 
Nós vamos muito depressa e as pessoas querem 
estar em cima do acontecimento. Para mim, 
uma das coisas mais perigosas que podem fazer 
é encostarem-se aos railes. Podemos bater 300 
metros antes e o raile faz ricochete, já algumas 
pessoas se magoaram por causa disso.
 
Ser de Braga é importante?
É, para mim é. Todos os anos há sempre pessoas 
na expectativa que participe. Claro que quan-
do me pedem para ir, me perguntam e estão 
entusiasmadas que eu vá, é sempre bom. Para 
mim é importante não só por ser um piloto de 

Braga, mas também a nível profissional. No ano 
passado optei por colocar o carro dentro do 
stand. Anunciei que o tinha aqui e tive muitas 
visitas de pais e filhos.

É importante esse apoio dos fãs e do público 
no dia? 
Sim, o ano passado quando vínhamos a descer 
puseram-se no meio da estrada a parar o carro. 
É sempre muito importante sentir o apoio deles 
e sentir que gostam que eu esteja lá.  

Quando conduziu um carro de corrida pela 
primeira vez? 
Foi em 1994, aqui na pista de Braga. Não fiz 
escola de karts, não fiz escola de pilotagem, 
zero! Simplesmente achava que andava muito 
depressa na estrada, que tinha jeito (risos). 
Na altura vendi o meu carro do dia-a-dia 
para comprar um carro de corrida, um Toyota 
Starlet. Lembro-me como se fosse hoje, quando 
cheguei à pista de Braga, onde eu travava eles 
ainda passavam a acelerar (risos). Para mim 
era tudo novidade. Com os treinos o meu pior 
resultado foi no primeiro ano. Em 30 e tal pilo-
tos, fiquei em 7º lugar, logo no primeiro ano de 

Patrick Cunha é bracarense. Participa na Rampa da Falperra desde 
1994, onde já conquistou vários troféus. Será que este ano tam-
bém nos vai surpreender? 

iniciado! Eram quase todos repetentes. A partir 
daí fui angariando patrocinadores. Custou mui-
to no início, até que em 2000 fui piloto oficial 
da CampiCarne.

Quais são as maiores recordações que guar-
da da Rampa da Falperra?
Quase todas. Ganhei quase todas que fiz dentro 
da minha categoria. O ano passado quando 
nos apercebemos estava a lutar pela vitória à 
geral do campeonato português de montanha. 
Lembro-me do meu preparador dizer: “anda lá 
que estás a lutar pelo primeiro lugar. Dá mais 
um bocadinho”, já estava quase no limite dos 
limites mas dei mais um bocadinho. Ainda bati 
o meu recorde pessoal. São boas recordações, 
ganhar à geral no meio de pilotos, todos a nível 
nacional, que estão a fazer campeonatos das 
rampas com carros próprios. Nós chegamos lá 
com um carro de circuito (Lamborghini) que é 
muito difícil de conduzir e ganhámos a geral. 
Para nós foi muito bom e foi merecido pelo 
trabalho que fizemos durante o fim de semana 
todo.
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REGRAS DE

SEGURANÇA
1. Coloque-se em locais elevados, evitando zonas potencialmente perigosas.

2. Coloque-se sempre atrás da fita ou grades de contenção de público. 

3. Não se coloque em locais proibidos. 

4. Não invada a estrada para ver melhor ou incitar os participantes.

5. Não ultrapasse, corte, rasgue ou retire as barreiras de contenção do público.

6. Não se encoste aos railes de segurança, podem fazer ricochete em caso de embate.

7. Respeite a sinalização.

8. Não atire objetos para a estrada.

9. Não acenda fogueiras.

10. Cumpra as regras e indicações dadas pelos membros da organização.

11. Estacione a sua viatura fora do percurso da Prova.  

12. Não circule a pé pelo percurso durante o decorrer da prova.

13. Tenha atenção às crianças, estas não têm consciência do perigo. 

14. Não consuma bebidas alcoólicas em excesso. 

15. Assista à prova nas zonas designadas.

Uma prova de automobilismo como a Rampa da Falperra é um espétaculo a ser partilhado 
com a família e os amigos. Cumpra todas as regras de segurança para que possa desfrutar 
a 100% de tudo o que a Rampa da Falperra tem para oferecer.

RESPEITE 
AS REGRAS, 

COLOQUE-SE EM 
SEGURANÇA. 

FAÇA DA RAMPA 
UMA FESTA!
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#ARUAESTANARAMPA
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