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H
ouve quem dissesse: “Não passa do terceiro 
número”. Houve quem dissesse: “Não pas-
sa do quinto número”. Chegamos perto da 
meia dúzia e confirma-se: a Revista Rua é 
uma aposta ganha.

Quando um micro é atirado ao lago podemos falar 
de crime ou atentado à liberdade de informação. No 
entanto, é menos visível outro género de atentado à 
liberdade de informação tão fundamental para a de-
mocracia. É neste sentido que devemos olhar em volta e 
aplaudir o que de bem se faz. A Rádio Universitária do 
Minho tem vindo a fomentar o seu lugar insubstituível 
para um cidadão informado e esclarecido. No mês pas-
sado noticiaram que a Câmara Municipal de Braga gas-
tou 76 mil euros na remodelação do renovado gabinete 
de Ricardo Rio. Nesta região, não existe outro órgão de 
comunicação com a capacidade de informar tão clara e 
transparentemente como a RUM. 

Voltando à RUA, nesta edição guardamos as camiso-
las de gola alta e tiramos do baú os fatos de banho. 
Anuncia-se o verão e por cá há muitas atividades para 
desfrutar. Esposende não é mais apenas um destino 
para veraneantes que querem apreciar os dias de sol. 
Há atividades para todos os gostos. Não posso deixar 
de destacar a história do bar do Fôjo. Sérgio do Fôjo 
construiu o bar que tem encantado turistas mas tam-
bém a comunidade. Após a ameaça de demolição, os 
esposendenses juntaram-se e defenderam a permanên-
cia daquela bar à beira rio que tem qualquer coisa de 
único e inesquecível. Vale a pena uma visita.

É no verão que somos invadidos pelos festivais de 
música. Há para todos os gostos. Pequenos, grandes, de 
massas e de nichos, há muito por escolher e muito para 
onde ir. A RUA esteve no Primavera Sound, no Porto, e 
estará este mês no Milhões de Festa em Barcelos. Toca a 
fazer contas e escolher o festival que melhor nos serve. 

Luís Leite
Diretor
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Também entrevistámos Miguel Gonçalves, diretor da 
Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais da Universi-
dade Católica. Fechados os cadernos, os apontamen-
tos e os lápis, há por aqui uma Faculdade que também 
acredita no nosso projeto e que abre as portas para uma 
nova etapa na vida dos jovens. A oferta tem aumentado 
assim como a aposta na internacionalização.

Numa simbiose perfeita, pescadores e kitesurf con-
vivem na doca dos pescadores em Esposende. Na pas-
sada edição dissemos que íamos à pesca. Fomos! Estive-
mos com os pescadores observando como é a vida por 
lá. Há poucos jovens mas uma vontade de triunfar na 
dura vida da pesca. O mar alto ainda nos espera, mas 
na boca do mar que engole o rio há vida que mexe e 
que foi registada pelos olhos de Nuno Sampaio. Uma 
fororreportagem a não perder que terá continuação nos 
próximos números.

Uma palavra para os nossos anunciantes que apoiam 
este projeto cada vez mais imprescindível na região. 
Conseguimos chegar a todos o cantos da região minho-
ta e temos uma distribuição real como nenhuma outra 
revista. Estar connosco é apoiar uma aposta de jornalis-
mo livre sem compadrios. Obrigado por apoiarem este 
projeto com a crença de que quando se faz diferente, 
quando se faz seriamente, quando se faz livremente 
tem-se a garantia que há mais opinião, mais pontos de 
vista e mais verdade. Os leitores agradecem.



O conceito de Cycle Chic, que tem origem num blogue de 
Copenhaga criado em 2007 por Mikael Colville-Andersen, não 
tem subjacente nenhuma ideia elitista, pretendendo apenas 
encarar a bicicleta como mais um acessório que complemente a 
indumentária do dia-a-dia, indo em contradição com uma visão 

da bicicleta centrada na sua vertente desportiva. No fundo, é olhar para 
a bicicleta numa visão próxima do seu conceito original e que levou à sua 
invenção em finais do século XIX, um útil instrumento de uso diário.

Voltar a encarar a bicicleta como um instrumento de mobilidade de uso 
diário e não apenas como um acessório de lazer, é um desafio para as cidades 
modernas, que podem ter aqui um poderoso instrumento de resposta aos 
desafios ambientais e às crescentes necessidades infraestruturais (destruidoras 
do território) levantadas pelo automóvel. Estimular a utilização de meios 
de transporte suaves e de transportes públicos, criando condições para uma 
intermodalidade entre ambos, conduziria a significativos impactos ambientais, 
de saúde, económicos e na forma como é vivida a Cidade. Cidadãos menos 
dependentes do automóvel, teriam maior acessibilidade aos centros urbanos 
e torná-los-iam parte do seu dia-a-dia. Tal traduzir-se-ia não só em impactos 
positivos no comércio de proximidade, mas também na dinâmica social 
reforçada pelos sentimentos de comunidade gerados entre os cidadãos que 
abdicam da solidão do automóvel e passam a partilhar um espaço comum.

O que fazer para atingir esse objectivo e ter taxas de utilização de bicicleta 
como Amesterdão ou Copenhaga é aquilo que se poderia considerar a 
“pergunta para um milhão de dólares”. No entanto, no caso particular de Braga, 
enquanto a disponibilidade financeira e os fundos europeus não permitem 
a construção dos 76km de ciclovias previstos no Plano Director Municipal, 
concentremo-nos em pequenas acções que possam contribuir para uma cidade 
“mais ciclável”, por exemplo, limitar e controlar a velocidade automóvel na 
cidade a 30 e a 50 km/h. Com pequenos passos, faremos de Braga uma cidade 
onde pedalar para além de chic, seja útil e seguro.

                                                     

José Gusman Barbosa

No passado dia 5 de Junho, decorreu em Braga o II 
Braga Cycle Chic, organizado pela Associação Braga 
Ciclável. Este evento juntou, pelo segundo ano, cerca de 
duas centenas de pessoas que pedalaram pelo centro 
da cidade de Braga vestidas a preceito.
                                                   

Braga Cycle Chic

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

NOS Primavera Sound 2016
FOTOGRAFIA Hugo Lima

+
MURALHA MEDIEVAL

DE BRAGA
CÓDIGO POSTAL

JOAQUIM DURÃES
PASSEIO PÚBLICO

FILOMENA COSTA
TALENTO

LILIANA TRIGUEIROS
HISTÓRIAS DA RUA

OBSERVAR

VER VÍDEO 
vimeo.com/revistarua/primaverasound2016
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Saxofonista e inovador 
do jazz Ornette Coleman 
homenageado em julho no 
gnration
O Jazz regressa ao pátio 
exterior. Um ano após a 
morte do compositor e 
saxofonista norte-americano, 
o gnration apresenta um ciclo 
inteiramente em memória de 
Ornette Coleman. “Às Voltas 
com Ornette Coleman” con-
tará com concertos por nomes 
de referência nacional no 
campo do jazz e a exibição de 
um documentário sobre a vida 
e a obra do grande impulsio-
nador do movimento free-jazz 
da década de 50 e 60.

Banhos Velhos com 
programação de verão
B Fachada e Sensible Soccers 

fazem parte da programação 

cultural de 2016 dos Banhos Vel-

hos, nas Taipas. Julho vai contar 

com a presença dos Bed Legs e 

The Wild Booze. A programação 

cultural também terá um curso de 

Literatura Portuguesa, noite de 

astronomia e uma edição especial 

do “Shortcutz”, que irá projectar 

alguns dos filmes que já foram 

exibidos em competição neste 

evento cultural que se estreou 

este ano em Guimarães.

Famalicão é o Município 
do Ano do Norte
O Município de Famalicão é o 

Município do Ano 2016 da Região 

Norte. O galardão foi entregue 

no mês passado, na Gala dos Pré-

mios do Município do Ano 2016, 

que se realizou na Vila do Bispo. 

Instituído pela Universidade do 

Minho, através da sua plataforma 

UM-Cidades, o Prémio reconhece 

e premia as boas práticas em pro-

jetos implementados pelos mu-

nicípios com elevados impactos 

positivos assinaláveis no território, 

na economia e na sociedade que 

promovam a sustentabilidade.

Bombeiros Sapadores 
de Braga com novo 
quartel
Constituído atualmente por um 

efetivo de cerca de uma centena 

de bombeiros, o novo quartel vai 

permitir a admição de elementos 

do sexo feminino, situação que 

pelas condições estruturais até 

agora existentes, designadamente 

a falta de balneários, não era 

possível concretizar.

Braga candidata a 
Cidade Europeia do 
Desporto 2018
O lançamento da candidatura 

de Braga a Cidade Europeia do 

Desporto 2018, no mês passado, 

juntou mais de três mil desportis-

tas de colectividades locais.

Braga disputa o título com outra 

candidatura concorrente, Almada.

Braga recebe chegada da 
1ª etapa da 78ª Volta a 
Portugal
Braga recebe, dia 28 de julho, a 

chegada da 1ª etapa da 78ª Volta 

a Portugal em Bicicleta. 

Pelo terceiro ano consecutivo, 

os bracarenses têm a possibili-

dade de assistir à passagem dos 

ciclistas. A primeira etapa inicia-se 

em Ovar e tem a extensão de 167 

Km e realiza-se entre os dias 27 de 

Julho e 7 de Agosto.

Festival NAA muda-se para 
Esposende
Depois de 5 edições residente 
em Barcelos, o Festival NAA 
– Novas Artes Associadas 
mudou de conceito e passou 
a um estado nómada. Para a 
sexta edição, o NAA ocupou 
o Mosteiro de Arnoso em 
Famalicão. A sétima edição 
acontece em Esposende entre 
dia 29 e 31 de Julho. Podes 
assistir a documentários, 
exposições, concertos e tudo 
isto com entrada gratuita em 
vários espaços da cidade.

 e vai oferecer 
seguros e inscrições aos 
atletas de todas as modali-
dades desportivas
Desde 2003 que a autarquia 

famalicense apoia a formação 

desportiva de cerca de 2500 

jovens por ano, através do 

pagamento relativo aos seguros 

e às inscrições nos escalões de 

formação na Associação de Fute-

bol de Braga. A partir deste ano, 

a medida vai ser alargada a todas 

as modalidades desportivas com 

formação, beneficiando um total 

de cerca de 5 mil atletas.
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Competições do 
Curtas Vila do Conde 
voltam a mostrar o 
melhor do cinema con-
temporâneo
O Curtas Vila do Conde – Festival 

Internacional de Cinema regressa 

entre 9 e 17 de julho para a sua 

24ª edição. Os 38 filmes que em 

2016 integram esta competição 

discutem as grandes questões 

da humanidade: desde as mais 

pequenas crises familiares até 

às grandes questões contem-

porâneas.
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28
famílias
17,5
milhões

750 
mil euros

4.200

É o número de famílias refugiadas que foram acolhidas no âmbito do programa PAR 

FAMÍLIAS. São 28 famílias, com 125 pessoas, das quais 66 são crianças.

O PEDU (Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano) contempla um 

investimento de 17,5 milhões de euros para Famalicão gerir até 2020.

Montante do Orçamento Participativo de Braga, dos quais 100 mil euros 

são relativos a projetos do Orçamento Participativo Escolar, valor que será 

cabimentado no orçamento da Câmara para 2017. As propostas podem ser 

apresentadas até 15 de Julho. Inscrições em www.participe.cm-braga.pt.

Foram mais de 4.200 os participantes inscritos na Corrida de 

S. João de Braga, prova que tem a extensão de 12 km.

'TOU BARADO

"Gostava que me pagassem" 
pelo Estádio de Braga
Souto de Moura lembrou que ainda lhe é devida parte do 

pagamento pela sua obra emblemática de 2004, o Estádio Municipal 
de Braga. O arquitecto reclama cerca de quatro milhões de euros 
relativos ao alargamento do âmbito e da dimensão do projecto. 

Ao jornal Público, a 21/06/2016

Correio do 
Leitor
Exmos. Senhores,

Li hoje pela primeira vez a revista 

rua e gostei particularmente. É 

arejada e foge habilmente da 

monotonia usual neste tipo de 

publicações regionais. Louvo 

igualmente o exercício de 

humildade invulgar, ao publicarem 

com destaque as correções a 

pequenas incorreções ou mesmo 

gralhas registadas em números 

anteriores.

Paulo Jorge Dias

Viste um erro? 

Nós assumimos o engano. 

aminharua@revistarua.pt

Assim que vi o título, tive que ler. 

O meu Pai teve Parkinson e, mais 

tarde, foi diagnosticado com Alz-

heimer também. (…) O seu texto 

é avassalador de tão verdadeiro 

que é…

Carol Pinto

Sobre a crónica escrita por Liliana 
Trigueiros: Alzheimer – A despe-
dida para o mundo do nada

oops...

Na edição nº4 de junho de 2016, 
no artigo Correções, onde se lê 

"um tendência" deve ler-se “uma 
tendência”. 

No caderno especial sobre o dia 
da criança, o editorial não estava 

assinado, sendo a autoria de Joana 
Rocha.
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CÓDIGO POSTAL

TEXTO Rita Macedo 

Muralha Medieval de Braga

O
s invasores já passaram pela muralha. Estão 
prestes a tomar a cidade. Desta vez, não são 
mouros, mas sim monarcas.  A história começa 
no século III. Braga era guardada por cercas 
fortificadas que protegiam a cidade. Mas, a 

história só ganha vida no reinado de D. Dinis (1279-1325). 
A muralha é requalificada, e é ainda construída a Torre 
de Menagem. Nascia assim o Castelo de Braga. De planta 
quadrada e estilo gótico, com paredes aprumadas de trinta 
metros de altura a terminarem em parapeito de ameias. O 
acesso faz-se por uma escadaria externa de dois lanços em 
granito, que contorna duas das fachadas e conduz a uma porta 
sobrelevada de arco apontado e encimada com as armas de D. 
Dinis. A Torre de Menagem assinala uma das cinco torres que 

4700 BRAGA

constituíam os pontos de vigia nas muralhas medievais. Mais 
tarde e já no reinado D.Fernando (1367-1383) a muralha é de 
novo requalificada e são adicionadas nove torres, de planta 
quadrangular, e, oito portas. Em 1905, o Castelo de Braga viria 
a ser demolido pela Monarquia. Hoje, o que resta é a Torre de 
Menagem, que é utilizada como galeria de arte. E, da muralha, 
restam duas torres, a Torre de Santiago e a de São Sebastião, 
e, duas portas, a Porta de São Tiago e a Porta Nova. Estas são 
as peças de puzzle que restam daquilo que foi a cidade de 
Braga nos séculos passados e, encaixadas, levam-nos ao que foi 
o antigo Castelo de Braga.

https://www.facebook.com/groups/castelomedievalbraga
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ESTE NÃO É SÓ MAIS UM 
MILHÕES DE FESTA
Joaquim Durães – diretor do festival Milhões de Festa

20 minutos com… 

FOTOGRAFIA Nuno Sampaio  

D
e 21 a 24 de julho, a música volta a invadir Barcelos 
para a 7ª edição do Milhões de Festa. Com lugar 
cativo no Parque Fluvial da cidade, aquele que se 
afirma como o derradeiro festival de música alter-
nativa em Portugal tem, para além dos bons nomes 

já anunciados (e que nos abriram bastante o apetite), uma série 
de novidades para a edição deste ano. Uma delas, conta-nos 
Joaquim Durães – diretor do festival - é uma série de concertos 
gratuitos em locais icónicos da cidade. Preparem os ouvidos, os 
fatos de banho e o protetor solar, porque esta vai ser a melhor 
experiência do Verão.

Novidades para esta edição do Milhões de Festa?
Estamos a tentar que a lógica do festival se torne um pouco 
diferente, vamos mudar um pouco a lógica dos palcos. No caso 
do Palco Taina, será num local diferente, a Piscina este ano tem 
a curadoria da Red Bull Music Academy internacional, algo que 
não aconteceu no passado. Estamos a pensar também fazer uma 
série de concertos espalhados pela cidade de Barcelos, gratu-
itos, de forma a retribuir o que a cidade nos dá, e assim vamos 
procurar uma série de locais icónicos da cidade e apresentar 
alguns concertos especiais durante os dias do festival. A lógica 
de programação continua a mesma e a lógica do festival em si 
continua a ser a ideia de explorar a cidade onde ele acontece.

Esses concertos pela cidade vão ser comunicados?
Vamos comunicar as bandas que vamos ter, os locais é que não. 
Vamos ter uma arruada a acontecer pela cidade e levar as pes-
soas cegamente até ao local escolhido.   

Em relação ao palco Red Bull Music Academy, na piscina, 
quem faz a curadoria?
Toda a programação do Milhões passa por nós. A nossa relação 
com a Red Bull já tem muitos anos, é uma marca que temos pre-
sente desde o primeiro Milhões de Festa em Barcelos. Esta nova 
aproximação com a Red Bull Music Academy, que tem também 
uma linha de programação bastante própria acontece, mas não 
há uma cedência nem da parte da Red Bull nem da nossa parte. 
É uma nova forma de programar, que passa por uma série de 
troca de impressões e conversas com os programadores da Red 
Bull Music Academy e nós próprios. Nunca houve e penso que 
não haverá digamos que uma carta branca ou atribuição total 
de responsabilidades a outro parceiro. Nós temos sempre uma 
palavra a dizer e eles também têm.

É difícil enquanto programador destacares alguns nomes do 
cartaz, mas quais seriam?
Sim, essa é a pergunta mais complicada que posso responder. 
Mas, obviamente, os Goats são uma banda que acompanhamos 
desde o início e é um prazer tê-los em Barcelos. Os Sons of 
Kemet de Shabaka Hutchings é uma das bandas que sempre 
quisemos e sempre tentamos ter por lá. A residência artística 
de Jonathan Saldanha com os Marshstepper é muito impor-
tante, porque vamos criar um concerto de raiz, e isso é bastante 
importante para nós. A residência do Sun Araw no Gnration 
também vai de encontro a essa necessidade da nossa parte de 
criarmos objetos e concertos únicos, e também estabelece um 
pouco o que nós queremos que seja o futuro do Milhões de Fes-
ta. Queremos que seja um pouco esse laboratório, tentarmos ter 
estas apresentações especiais, em relação com a cidade, e em 
relação com outras cidades. No caso de Sun Araw, acontecerá 

em Braga, Marshstepper e Jonathan Saldanha no Porto, como 
poderá acontecer também em Barcelos. 
Temos também na piscina o Cheryl, que é uma lenda do dub, 
o Islam Chipsy que o ano passado esteve para tocar e este ano 
redimiu-se e regressa. Há uma série de nomes, provavelmente 
vou-me esquecer, e se a pergunta fosse feita daqui a meia hora 
seriam outros a escolher. Mas, acima de tudo, há uma série de 
nomes a descobrir, e isso acaba por ser o ADN do Milhões, essa 
busca incessante e também essa provocação ao público de de-
scobrir o que nós estamos a propor.

Quais são os principais desafios de fazer o Milhões de Fes-
ta? Mais do que um festival, o Milhões de Festa começa a ser 
também uma marca...
Os desafios passam por te tentares reinventar ao longo do tem-
po. É mais fácil começares a ideia de um festival, mas a ideia 
transformar-se em algo é que é o desafio mais complicado, mas 
também o mais interessante.
E o maior desafio do Milhões, além do ponto geográfico, de ser 
uma cidade fora do grande centro, acaba por ser mesmo a pro-
gramação e a lógica que ela pode assumir.

O festival é cada vez mais frequentado por pessoal de todo 
o país e de outros países também?
Sim. Obviamente que estamos a falar de um nicho de mercado, 
digamos assim, mas temos tido muito mais gente a visitar-nos 
de Espanha, da Galiza, e principalmente de Inglaterra. Nós não 
queremos ser internacionais por sermos, queremos também que 
as pessoas de Barcelos sintam o festival como delas e isso é 
importante, essa linha, para quem é que queremos comunicar 
é super importante para nós. Temos uma atividade local, mas 
também termos essa representação internacional.

O Milhões de Festa foi já distinguido com prémios como 
sendo o melhor festival de pequena dimensão de música 
alternativa. 
É importante sermos reconhecidos, ainda por cima são prémios 
que são votados pelo público e não pelo júri. Não que andemos 
nisto ou façamos o festival para termos prémios, mas sabe bem. 
Ainda por cima chega fora de época, em outubro ou novembro 
e é muito gratificante perceber que as pessoas se lembram do 
festival como algo que as faz sentir bem e gostam de gratificar 
o festival com esse prémio. 

Vai ser sempre em Barcelos?
Até ver sim. Temos um protocolo com a Câmara Municipal de 
Barcelos até 2017. Poderá continuar em Barcelos, poderá mu-
dar-se para o Sul do país, para outro país, poderá não acontecer. 
Como o Milhões de Festa nos sai muito da pele, não podemos 
estipular que vai acontecer para sempre, ou pelo menos nest-
es moldes. Já evoluiu de tantas formas, que pode evoluir para 
outro tipo de festival e isso interessa-nos bastante. Interessa-me 
muito mais que deixe de ser um festival de pôr só bandas num 
palco, mas criar um festival que seja mais de relação efetiva 
com a cidade. Isso interessa-nos bastante e acho que a cidade 
de Barcelos está com abertura para que isso aconteça, por isso o 
futuro tem muitas possibilidades.

VER VÍDEO 
vimeo.com/revistarua/milhoesdefesta2016
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TEXTO Nuno Sampaio  FOTOGRAFIA cedida por Filomena Costa

FILOMENA COSTA: 
DUAS HORAS, VINTE 
E OITO MINUTOS E 
ZERO SEGUNDOS
“A única certeza que tenho é que não vou desistir”.

TALENTO

Perfil
Filomena Costa tem 31 anos, é natural de 
Adaúfe e adora viver na “maravilhosa cidade de 
Braga”. Com apenas 10 anos começou a praticar 
atletismo no S.C.Braga - clube que esteve 
ligada até 2012 - e desde que Sameiro Araújo, 
treinadora de Filomena, lhe disse para dar 5 
voltas à pista do estádio 1º de Maio, nunca mais 
deixou o atletismo: “nunca pensei em desistir do 
atletismo, mesmo quando tive de o conciliar com 
o curso de enfermagem (2005-2009)”. Durante 
a sua carreira, treinou com grandes talentos do 
atletismo nacional como Manuela Machado, 
Conceição Ferreira e Albertina Machado que são, 
até hoje, uma grande inspiração para Filomena. 
Em 2012 decidiu realizar o sonho de ser mãe. 
Após um mês do nascimento da filha retomou os 
treinos. Depois de ultrapassar alguns problemas 
físicos, voltava à competição 6 meses após ter 
sido mãe.
Em 2011 Filomena Costa teve a sua estreia em 
longas distâncias na maratona de Praga. Em 
fevereiro de 2015, já representada pelo clube 
madeirense ACD Jardim da Serra, correu na 
maratona de Sevilha, a qual venceu com melhor 
marca pessoal, 2h28.00, marca que confirmava os 
mínimos para o campeonato do mundo de pista 
em Pequim e também para os jogos olímpicos do 
Rio 2016.

U
m dos grandes sonhos de Filomena era participar nos Jogos Olímpicos do 
Rio 2016. Com a vitória na maratona de Sevilha, a mais especial até hoje, 
tudo apontava para a concretização desse sonho, até porque, com essa 
vitória, confirmava os mínimos para os Jogos Olímpicos do Rio 2016. 
Contudo, a Federação Portuguesa de Atletismo decidiu colocar Filomena 

como suplente, em quarto lugar, mesmo sendo a terceira atleta com a melhor marca. 
“Uma decisão muito injusta que me levou a estar no atletismo de outra forma, mudou 
muito a minha forma de pensar. A única certeza que tenho é que não vou desistir”.

Filomena é enfermeira no Centro Médico da Universidade do Minho desde 2010. 
Adora viajar e passar tempo com amigos e família: “O meu tempo livre é aproveitado 
para estar com os pilares fundamentais da minha vida. Neste momento agradeço 
imenso pela família que tenho, pelos meus amigos e pelo apoio e carinho que muitas 
pessoas me têm dado”.
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E
sboços de planos para esses dias em praias ou parques diferentes, 
com mesas de refeição em que ocupo lugares distintos e 
personagens que não se cruzam. Nas duas casas vejo fotografias 
minhas. Fotografias de um tempo em que éramos apenas nós. 
Fotografias recentes com pessoas que não imaginava que um dia 

se tornariam a minha família. Levei coisas do meu quarto para um outro 
quarto que agora se tornou meu, na minha outra casa. 

Numa das casas sou a única criança. Houve um espaço que ficou vazio. 
A casa de repente ficou maior, os cabides despidos, a cama que foi dos 
meus pais apenas com uma almofada. Ouvimos mais vezes o silêncio das 
paredes da nossa casa. 

Na  minha outra casa ganhei um novo papel – agora divido os meus 
brinquedos e o tempo do meu pai com outra criança. Nos primeiros 
tempos ficava sempre a pensar se o meu pai continuaria a gostar de mim. 
O outro menino está cinco dias por semana com o meu pai, eu apenas 
dois. O outro menino? Como se chamam os filhos das namoradas dos 
nossos pais? Um amigo família,  talvez.

Nos últimos anos muitas coisas mudaram. Tenho uma família maior, 
com mais gente: tenho os meus pais, os meus avós, tios e primos, os 
namorados dos meus pais, as famílias dos namorados dos meus pais, 
os filhos que agora são os meus amigos família. Tenho novos lugares e 
papéis. Lembro-me de me terem pedido para não gostar destas pessoas 
novas que hoje são a minha família. Nesses momentos, tive receio de trair 
a minha mãe se gostasse de uma tarde, de um abraço ou de uma conversa 
com a namorada do meu pai. Talvez nessa altura o meu coração fosse 
ainda demasiado pequenino para caberem tantas pessoas, tantas famílias 
ou então vivesse ainda na esperança de um dia acordar e ter de volta a 
minha velha família. 

Houve noites em que adormeci a chorar. Tinha medo de perder o pai 
para a nova família. Tinha medo de perder a mãe por ter gostado da 
comida que a namorada do meu pai me fez. Ao domingo, enquanto o 
meu pai me levava a casa, tentava sempre planear as respostas às mil 
perguntas que adivinhava que a minha mãe faria. Depois disso, ficava 
triste. Afinal nunca acertava na resposta e via domingo após domingo a 
minha mãe a chorar, a gritar, a dizer que o meu pai era egoísta e a contar 
uma e outra e outra vez as zangas que tiveram quando eram casados. 
Mais tarde, sem que ela se apercebesse, ouvia as conversas que tinha ao 
telefone com amigas. Ficava ainda mais confuso entre histórias de adultos 
cortadas pela minha imaginação de criança. Sempre que a minha mãe 
fala sobre o meu pai gesticula mais e fala mais alto. Para ela, o tempo em 
que vivíamos juntos foi ontem. Diz-me que não se sente segura quando 
não estou perto dela. Diz-me que o meu pai não me educa. Diz-me que 
está cansada de tomar sozinha todas as decisões sobre mim. Diz-me que 

não me consegue ouvir mais a dizer que gosto de estar com o meu pai. 
Diz-me que não confia na namorada do meu pai e tem medo do que me 
possa acontecer. Eu digo-lhe apenas que não vou entregar papéis ou dizer 
ao meu pai o que ela me disse. Digo-lhe que gostava que conversassem. 
Digo-lhe que queria apenas que me deixassem gostar dos meus pais, dos 
namorados deles, de todas as pessoas que agora fazem parte de mim. 
Digo-lhe que o meu coração cresceu e todos cabem dentro dele. Gostava 
de lhe dizer que também tenho medo que estes gritos os façam esquecer-
se de mim ou me façam ser crescido quando ainda não estou pronto. 

Esta é a história de verão de muitos meninos. É a história de verão de 
muitos pais divorciados. É o sofrimento de mães que vivem no medo de 
que o pai lhes retire aquilo que dá sentido à sua vida – a parentalidade. 
A história de mães que na impossibilidade de manterem o casamento 
perduram o laço afetivo com o seu ex cônjuge através da discórdia, da 
disputa do filho, numa guerra daquilo que ainda os une e ficou de um 
tempo juntos e do qual não se conseguem libertar. 

Talvez pudéssemos construir um novo calendário preenchendo os dias 
das férias com as personagens, as atividades, os lugares que a criança 
sente como seus. Talvez a pouco e pouco pudéssemos olhar para o outro 
apenas como pai e não como alguém que já foi nosso marido. Talvez 
fosse possível confiarmos naquilo que a criança nos diz sem medos, sem 
questionarmos aquilo que a faz feliz.

 Numa ou duas casas as crianças querem e precisam apenas de um 
calendário preenchido de respeito e compreensão pelo seu tempo de 
aceitação e adaptação às mudanças, um calendário com as pessoas a 
quem pertencem, um calendário sem perguntas e conversas de adultos. 

OPINIÃO

HISTÓRIAS DA RUA

CALENDÁRIO DE VERÃO 
- AS FÉRIAS DEPOIS DO DIVÓRCIO

liliana.trigueiros@gmail.com

TEXTO Liliana Trigueiros - Psicóloga

Com a chegada do verão e fim da escola começa um novo calendário. Meses divididos em 
duas casas – a da mãe e a do pai.
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FOTOREPORTAGEM

FOTOREPORTAGEM

FOTORREPORTAGEM

Partem em pequenas embarcações na esperança de que a escuridão da 
noite lhes traga o sustento.

Chegam de uma madrugada submersa entre o alvorecer e o dia que se 
adivinha solarengo. Para José Palmeira, o pescador mais novo da barra de 
Esposende, o mar nem sempre é amigo, mas foi a profissão que escolheu 
e é o que mais gosta de fazer. Por volta das 10h00 da manhã, pescadores 

e compradores reúnem-se na lota para mais um leilão de peixe.
TEXTO / FOTOGRAFIA Nuno Sampaio

ENTRE O CÉU 
E A TERRA 

COMPREENDER
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1 Chegada dos 
primeiros barcos às 
06h00 da manhã à 
lota de Esposende.

2 José Palmeira na 
limpeza da rede de 
pesca.

3 Pescador arruma as 
cordas junto do seu 
barco. 

1

2

3
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4 José Palmeira 
mostra-nos um peixe 
que ficou preso na 
rede.

5 O pescador mais 
jovem da barra de 
Esposende, José 
Palmeira.

6 O trabalho começa 
no dia anterior 
preparando a isca de 
pesca.

4 5

6



7 Caranguejo 
apanhado nas redes.

8 Augusto Silva, 
presidente da 
Associação de 
Pescadoress do 
Concelho de 
Esposende.

7

8

9 Depois de algumas 
horas à pesca, é 
altura de arrumações 
e preparação para o 
próximo dia.

10 O leilão do peixe 
começa às 10:00 
após a chegado dos 
barcos.
 

9

10
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E
stá ali por ser em frente à igreja onde 
foi baptizado no ano 1551, estreando 
toda a sua família neste ritual já que 
era filho de judeus. Também está ali 
porque lhe é reconhecido o mérito de 

ser um grande erudito que alguns, felizmente, 
insistem em não deixar cair no esquecimento, 
incluindo-se o trabalho académico de jesuítas 
como o de Lúcio Craveiro da Silva. 

O pai de Francisco Sanches, também 
médico, dá-lhe os primeiros ensinamentos 
e decide vir para a, a milenar cidade que na 
época brilhava após um frenesim reformista 
do Arcebispo Primaz D. Diogo de Sousa que 
mandou construir templos, arruamentos, portas, 
fontanários, praças e alamedas. Foi nessa 
altura que mandou plantar um souto contíguo 
à também nova praça Campo de Santa Anna, 
actual Avenida Central. 

Após várias vicissitudes, surge em Braga em 
1531, ainda pela mão de D. Diogo de Sousa, 
o colégio de S. Paulo que visa substantificar 
a urgência de trazer o Humanismo a um 
país que “renascia” atrasado em relação à 
Europa, inclusive em relação a Espanha. 
Determina-se que o colégio é gratuito e é um 
Colégio de Artes, cujo programa pedagógico 
segue as directrizes da renascença e é 
suficientemente atractivo para fixar leigos e 
sacerdotes. Aprende-se poética e gramática e 
mais tarde, grego, hebraico e matemática, tal 
como acontecia em outros colégios europeus, 
incluindo o colégio de Paris, que adoptaram o 
esquema trilingue, muito conveniente àqueles 
que provinham de uma família israelita. 

Os pais de Francisco Sanches vivem em 
Braga e cedo este começa a frequentar o 
colégio, já jesuíta, de S. Paulo. É neste contexto 
que Francisco Sanches cresce e vive os seus 
primeiros doze anos de vida. Todos os dias 

No centro do largo de S. João do Souto de Braga impõe-se uma escultura vandalizada e desprotegida 
de Salvador Barata Feyo de grande dimensão, executada em bronze na década de 50 do século XX. 
O portentoso homem representado é Francisco Sanches, médico, filósofo, matemático, astrónomo, 
geómetra e o que mais quiserem, do século XVI.

COMPREENDER

CASTANHEIROS DA RUA DO SOUTO, 
ESPINHOS DE DESCARTES

TEXTO Cláudia Sil 

HISTÓRIA E RELIGIÃO

passa pela rua Souto a caminho da escola. 
Diligente observador da natureza, todos os dias 
vê os castanheiros aí plantados crescerem e 
manifestarem o seu ciclo natural formando os 
ouriços, largando as suas castanhas, perdendo 
as folhas.  Braga quinhentista ficou-lhe gravada 
para sempre na memória, como fica a infância 
de qualquer um de nós, influenciando-o 
definitivamente. Aos doze anos vai para o 
celebérrimo Collège de Guyenne cuja direcção 
tinha estado nas mãos de André de Gouveia, 
vindo da Universidade de Paris onde ocupava o 
lugar de Reitor do Colégio das Artes (liberais). 
A Gouveia refere-se Michel Eyquem de 
Montaigne, o mais famoso filósofo francês da 
renascença como “…sem comparação, o melhor 
reitor de França”. O avô de Montaigne era 
Pedro Lopez de Zaragoza, abastada família de 
sefarditas, alegadamente conversos. O que faz 
uma criança como Francisco ali, entre gigantes? 
Ao treze anos e um dia de idade dá-se o ritual 
de passagem de um menino judeu para a idade 
adulta designado por “bar mitzvá” que significa 
literalmente “filho do mandamento”. Nesta 
cerimónia, o adolescente tem de ler em voz 
alto um trecho da Torah (Pentateuco) perante 
a assembleia que tem de ter um mínimo de 
10 homens judeus. Foi isso que o levou para 
Bordéus. Como todos os outros conversos, só o 
eram quantum satis.

Sanches é fulgente e mostra-se um adepto do 
cepticismo não pírrico. Com tantas correntes 
filosóficas esta é-lhe bem familiar pois advém do 
pensamento judaico que contém um algoritmo 
de combate à idolatria, no sentido de se atingir 
o pensamento totalmente livre sem que por 
isso se negue a existência divina. Só Deus 
conhece a verdade e ao homem cabe apenas, 
não alcançar a verdade, mas compreender por 
si próprio, com método, a natureza. A verdade 

não a conhece o homem e os sentidos estão 
constantemente a alterar a percepção daquilo a 
que chamam realidade. 

Faz a sua brilhante carreira como médico 
e filósofo chegando a Professor de ambas 
as disciplinas na Universidade de Toulouse, 
depois de ter passado por Roma. Escreve 
Quod Nihil Scitur (Que nada se sabe) e 
marca aqui a mudança para o pensamento da 
modernidade. É, sem dúvida, o seu fundador. 
René Descartes, décadas mais tarde, percebe 
a importância da obra de Sanches e escreve o 
seu Discurso do Método muito colado ao texto 
de Sanches. De tal modo que Pierre Daniel 
Huet, erudito francês que após uma fase de 
admiração do cartesianismo o passa a contestar, 
acusa Descartes de plagiar extensamente a 
obra de Sanches no seu “cogitum ergo sum”, 
demonstrando-o, palavra por palavra. No 
entanto Descartes é mais contido que Sanches 
na crítica à escolástica e é essa a diferença. 
É a falta da compreensão da globalidade do 
pensamento de Sanches, que era também 
judaico, que faz Descartes falhar. Um erro agora 
muito falado, um espinho daquele souto que viu 
crescer o percursor da ciência moderna que a 
escola em Portugal não estuda.

www.lrb.pt



CATÓLICA DE BRAGA 
APONTA PARA O FUTURO
A estratégia é clara: internacionalização. Além dos estudantes portugueses, 
a instituição deseja expandir a oportunidade para alunos de outros países 
de língua portuguesa. Fruto de uma reestruturação recente a Faculdade de 
Filosofia e Ciências Sociais aposta na “otimização de estruturas”. A primeira 
fase de candidaturas para o ingresso na FFCS abriu a 1 de junho e encerrará a 
26 de agosto.

ENTREVISTA

TEXTO Luís Leite  FOTOGRAFIA Nuno Sampaio

"Sinais dos Tempos" renova faculdade de Filosofia e Ciências Sociais de Braga
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á sensivelmente um ano, houve alterações estru-
turais no Centro Regional de Braga da Universi-
dade Católica Portuguesa (UCP), onde as áreas 
da Filosofia e Ciências Sociais se juntaram na 
mesma faculdade, nascendo assim a Faculdade 
de Filosofia e Ciências Sociais. A Faculdade de 
Filosofia (FacFil) foi a primeira escola da UCP, 
cujo funcionamento remonta a 1947. Vinte anos 
depois, a Congregação Romana da Educação Ca-
tólica deu início à UCP. Miguel Gonçalves é o pri-
meiro leigo a assumir a direção da FFCS. Convi-
veu de perto com os diretores Nuno Gonçalves e 
Alfredo Dinís. Esteve na primeira lista vencedora 
da primeira Associação de Estudantes tendo feito 
parte da escritura formal da primeira Associação.

É o primeiro diretor leigo da Faculdade de Fi-
losofia (FacFil), hoje a Faculdade de Filosofia 
e Ciências Sociais (FFCS). Porquê?
É apenas o percurso normal que por vezes desig-
namos por sinais dos tempos. Em 2011 considera-
ram que o diretor da faculdade deveria ser eleito a 
partir, preferencialmente, dos professores do qua-
dro que sejam catedráticos ou associados. Para 
mim foi um grande desafio, uma enormíssima 
responsabilidade, mas encarei-o no seguimento 
de alguma responsabilidade que já tinha e é com H

esse sentido de responsabilidade e de missão que 
tenho desempenhado as minhas funções.

Conviveu de perto com o Professor Alfredo Dinís, 
ex-diretor da faculdade. Procura preservar a sua 
memória com o seu trabalho?

Relativamente ao Professor Alfredo Dinís, des-
de 1978 nunca deixei de estar no seu caminho. 
As instituições são sobretudo memória. Estra-
nho seria que no nosso dia-a-dia não tivéssemos 
sempre presente a herança mais significativa do 
Professor Alfredo Dinís. O que devo lamentar, é 
que ele não pudesse levar por adiante muitos dos 
seus projetos, das suas ideias e das suas iniciati-
vas. Foi uma perda enormíssima, era um intelec-
tual de uma craveira acima da média. Nesse caso 
foi uma perda para a Faculdade, para a Compa-
nhia de Jesus (CJ), para a cidade de Braga e até 
para a própria cultura e a filosofia portuguesa.

Gostaria que se referisse à forma como a ins-
tituição evoluiu desde a sua criação em 1947 
até hoje.
A UCP celebra no próximo ano cinquenta anos 
e vamos ter uma vasto programa de comemo-
rações, mas a Faculdade de Filosofia nasceu em 
1947, é 20 anos mais velha que a própria UCP. 

Diretor Miguel Gonçalves posa na 
sala onde se produz o jornal da 
faculdade: Comunica-te.

futuro vou mudar o meu registo e deixarei de 
me referir à Faculdade de Filosofia e referir-me-
-ei à realidade atual e à que se perspectiva, que 
é a realidade da Faculdade de Filosofia e Ciência 
Sociais (FFCS).

Porque é que isso aconteceu?
As instituições têm de ser realidades vivas e es-
tar atentas àquilo que se passa no contexto da 
região, nacional e internacional. Uma faculdade, 
pelas estruturas que implica, se não tiver uma 
determinada dimensão não está a optimizar su-
ficientemente bem essas estruturas. Tínhamos 
a Faculdade de Filosofia e a Faculdade de Ciên-
cias Sociais que eram áreas perfeitamente arti-
culáveis. Verificámos que eramos mais fortes se 
unidas. Tínhamos um corpo de docentes estável, 
professores de carreira e a Faculdade de Ciên-
cias Sociais ainda não tinha tido tempo de cons-
tituir o corpo docente. Achámos que, por outro 
lado, olhando para os alunos que tinha a FacFil 
e olhando para os alunos que tinha a Faculda-

de de Ciências Sociais, juntando-os ficaríamos 
a ser uma faculdade média ao nível da UCP. No 
conjunto da UCP, que passou este ano os 10.000 
alunos, a FFCS representa quase um décimo des-
ses alunos. Significa que passamos a ter alguma 
dimensão, uma escala e passamos a poder retirar 
partido da tal optimização de recursos, estrutu-
ras e de métodos. Foi essa a principal razão.

Deste processo de restruturação não resultou 
qualquer necessidade de prescindir da colabora-
ção de quem quer que seja, nomeadamente os 
docentes. Estamos a aproveitar percursos que 
chegaram ao fim e o que temos é uma redistri-
buição dos meios de que dispomos, na tentativa 
de nos tornarmos mais ágeis e de responder ade-
quadamente às situações que nos são colocadas.

A FFCS abrirá o curso de mestrado focado na 
comunicação digital. Além dos estudantes por-
tugueses, a instituição deseja expandir a opor-
tunidade para alunos de outros países de língua 
portuguesa como Angola, Moçambique e Brasil. 
Porquê a procura destes novos mercados?
A UCP tem no seu plano estratégico ser uma uni-
versidade de vocação atlântica. Este desígnio, 
juntamente com o facto de sermos uma obra 
da CJ, coloca-nos numa posição privilegiada. 
Olhando apenas para o rectângulo que consti-
tuímos aqui na Europa, as instituições de ensino 
superior não têm condições que as possa manter 
numa situação razoavelmente estável. O curso 
de comunicação digital vem nesse sentido. A 
UCP é una mas tem a particularidade de estar 
repartida por Braga, Porto, Lisboa e Viseu. Isso 
significa que sendo una, eu não sou professor da 
FFCS, sou antes de mais professor da UCP. Ao 
sê-lo, tenho de ter disponibilidade de trabalhar 
em Lisboa, Porto ou Braga. Obviamente, pode-
mos aproveitar estas sinergias, neste caso em 
relação às ciências da comunicação, para trazer 
a Braga aquilo que Lisboa consegue fazer muito 
bem de forma a termos sempre a marca de qua-
lidade. Pela terceira vez a UCP é, ao nível das 
instituições de ensino superior nacional, a marca 
de maior confiança.

No final de cinco anos não há nenhum aluno 
que diga assim: “Eu tive de abandonar a 

FFCS porque não tinha dinheiro”

Quando foi fundada já existia o Instituo Supe-
rior Beato Miguel de Carvalho que concedia 
graus reconhecidos pela tutela, nomeadamente 
à filosofia. É por isso que podemos dizer que a 
UCP nasceu aqui. O primeiro Reitor da UCP foi 
o padre José Bacelar e Oliveira, cujo centenário 
assinalamos no próximo ano, mas antes já tinha 
sido diretor desta faculdade.

Com a evolução dos tempos é hoje uma facul-
dade esquecida?
Em primeiro lugar, para a CJ todos os saberes e 
todas as áreas científicas são importantes. Acon-
tece porém que, relativamente à Faculdade de Fi-
losofia, desde o seu início focaram a sua atenção 
sobretudo em duas áreas fundamentais; a Filoso-
fia e as Humanidades Clássicas, sendo por isso as 
suas áreas matriciais e a sua alma mater. Entre-
tanto, com a criação da Universidade do Minho e 
acompanhando os sinais dos tempos, houve uma 
tentativa de se abrir a novas áreas. Progressiva-
mente, foi-se abrindo à psicologia, às ciências da 
comunicação, às ciências da informação e da co-
municação e, entretanto, às línguas vivas, neste 
caso ao espanhol. Nunca foi possível ir mais além 
relativamente a outras áreas que são fundamen-
tais e estruturantes na UCP tais como o direito e 
a gestão. Isto não significa que aquilo que até ao 
momento ainda não foi possível não possa acon-
tecer no futuro. 

Assumindo que a Faculdade de Filosofia (UCP) 
é uma instituição de referência, qual é o plano 
estratégico para o futuro?
Desde o dia 1 de junho de 2015 que passamos 
a ser Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais. 
Como a questão que me coloca aponta para o 
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Também é uma questão de poupança?
Colocada nesses termos, não é exatamente.

Assim não se exige que tenham de contratar 
alguém visto que têm uma pessoa do quadro 
e estão a distribuí-lo.
Nesse aspecto sim, mas é sobretudo enriquecedor 
que os alunos tenham olhares diferentes sobre a 
mesma realidade. Quer queiramos quer não, o 
simples facto de poderem contatar com docentes 
de Lisboa constitui uma oportunidade bem maior 
do que seria se eles apenas contatassem com pro-
fessores apenas do Porto ou apenas de Braga. Em 
relação às ciências da comunicação, acho que isso 
é evidente. Muito do que em Portugal se faz a este 
nível é em Lisboa e por isso as oportunidades são 
maiores se forem aconselhados, se forem acom-
panhados por alguém que tenha conhecimento 
exato do terreno em Lisboa também.

Quais são as condições que garante aos alu-
nos em termos de infraestruturas e materiais 
técnicos necessários para as licenciaturas que 
oferecem, mas também a nível pedagógico.
Neste momento, todo o ensino superior nacional 
tem de estar acreditado, significa que o curso só 
é acreditado quando reúne um determinado nú-
mero de condições.  Cinco salas de aula, acesso 
à internet, espaços de lazer, bibliotecas, espaço 
para trabalharem, estas são variáveis que con-
tribuem para a acreditação do curso. O tamanho 
das nossas turmas permite uma proximidade e 
um acompanhamento quase tutorial. Aqui há 
uma grande proximidade e é isso que também 
nos toca.

No site da faculdade, onde apresentam este 
novo curso, diz que também é dirigido a licen-
ciados que pretendam iniciar uma carreira de 
investigação científica. Atendendo ao estado 
do financiamento em Portugal, considera a in-
vestigação uma verdadeira saída profissional?
É desejável que seja. Efetivamente, houve sinais, 
em alguns anos, em que isso parecia estar mais 
ao alcance para alguns. As restrições orçamen-
tais e a crise fez com que existisse um desinves-
timento na investigação em Portugal. Para mim, 
em termos teóricos e abstratos, nenhuma socie-
dade pode sobreviver se não apostar no ensino, 
formação, na qualificações e na investigação 
cientifica porque é por aí que se faz a diferença. 
Oxalá haja condições para que isso aconteça. O 
ensino também só é ensino se houver produção 
de conhecimento e avaliação desse conhecimen-
to por pares.

Nesse sentido, como é que incentiva a investi-
gação quando esta também é um dos indica-
dores na avaliação externa e na avaliação da 
FCT aos centros de investigação?
Para a UCP, em termos gerais, a investigação tem 

de ocupar o mesmo tempo que a lecionação. Isto 
quer dizer que a investigação é uma componen-
te tão importante para a UCP e para a própria 
Faculdade quanto o ensino. Para que uma insti-
tuição possa ter um curso de mestrado ou dou-
toramento acreditado e avaliado positivamen-
te não basta dizer que os seus professores têm 
todos doutoramento, é preciso que o tenham e 
que tenham evidências de produção científica da 
área na qual estão a trabalhar. Quando dizemos 
que os nossos cursos estão acreditados é porque 
também cumprimos a esse nível. 

A FFCS da UCP, em Braga, apresenta pela pri-
meira vez no Norte do País a “Católica Júnior”. 
O que é este projeto e qual o seu propósito?
A Católica Júnior é uma inciativa que visa esba-
ter, diluir e até acabar com alguns fantasmas que 
os mais jovens possam pensar sobre o ingresso 
na universidade. Quer queiramos quer não, os 
alunos ainda sofrem um choque considerável 
entre o que é o ensino secundário e os hábitos, 
as rotinas e as exigências do ensino superior. Se 
esta universidade me dá a possibilidade de pas-
sar lá uma semana, de forma informal, a ter con-
tato com todas as instalações, a ter contato com 
os professores, as temáticas com as quais mais 
se identificam que depois definem as ofertas for-
mativas da própria instituição, vamos lá ver para 
que se possa escolher. É uma semana para que 
os mais novos se apercebam que há mudanças 
mas não é aquele muro intransponível ao qual só 
alguns têm acesso. 
Porque é que um jovem deverá escolher a 

FFCS de Braga para estudar?
Há boas razões. Sem enfatizar demasiado mas 
sem nos envergonharmos de tal, a Católica e a 
FFCS não é uma faculdade elitista, é uma facul-
dade que procura atingir patamares de excelên-
cia. As nossas propinas, em Braga, são as mais 
acessíveis da Universidade Católica. Têm valores 
em função do curso e também do próprio local 
onde é lecionado. Em Braga, estudar ciências da 
comunicação é mais barato do que o fazer no 
Porto. Estudar Psicologia em Braga é mais bara-
to do que estudar Psicologia no Porto. Olhando 
para estes resultados e a importância que tem ser 
licenciado, ser mestre ou doutor pela FFCS, ou 
seja, pela Católica, e olhando para esta equação, 
afinal estudar na católica em Braga acaba por 
ser uma questão de racionalidade. É importante 
referir que em função da justificação dos rendi-
mentos, os nossos alunos podem concorrer a to-
das bolsas como todos os alunos que vão para as 
universidade públicas. Não quero ser mal inter-
pretado mas, até ao momento, no final de cinco 
anos, não há nenhum aluno que diga assim: “Eu 
tive de abandonar a FFCS porque não tinha di-
nheiro”. Desde que o aluno demonstre que tem 
aproveitamento mas por uma situação qualquer 
não consegue satisfazer os seus compromissos, 
não é por essa razão que irá ficar com o seu curso 
por concluir.

Católica Junior acontece pela primeira vez 
em Braga. O programa proporciona aos 

participantes um primeiro contato com o 
ambiente universitário podendo ajudar na 
escolha do curso a seguir. Consiste numa 
semana de atividades dedicadas a alunos 

do 3.º ciclo e do secundário.

 
Estudar na católica em Braga acaba por

ser uma questão de racionalidade.
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TEXTO Luís Tarroso Gomes

MUNÍCIPES, MUDEI A CASA
PASSADIÇO DA LIBERDADE

Há espaço para gastos “subjetivos” com dinheiros públicos?

C
hegados às Câmaras Municipais é prática comum os presidentes 
e restantes membros do executivo não hesitarem em recorrer aos 
meios municipais para promoção pessoal. Os gabinetes de comu-
nicação municipal têm vários profissionais afetos ou contratados 
- redatores, fotógrafos, designers, equipas de filmagem, etc - e, 

claro, custos elevados. Se esta promoção é pacífica numa empresa privada 
que precisa de publicidade para anunciar e vender os seus bens e serviços, 
será legítimo que as autarquias, ou melhor, os autarcas à custa do erário 
público façam a reportagem permanente de qualquer passo que dão com 
textos, fotos e vídeos? Não é esta uma tarefa para a comunicação social?

Com uma média de 8 posts diários no facebook, Braga é um exemplo 
desta promiscuidade: a Câmara Municipal promove-se não só a toda a hora 
nos seus - nossos? - canais (agenda cultural, email, site, facebook, youtube, 
twitter, press-releases, etc) mas também através dos patrocínios que conce-
de aos meios de comunicação local (que em contrapartida tácita afrouxam 
a postura crítica sobre o que lhes é apresentado pelo município). Não era 
mais produtivo canalizar estes recursos financeiros para a resolução dos 
problemas da cidade?

Este fenómeno de imitação das empresas privadas teve recentemente 
mais um episódio: o dispêndio de 76.000€ na decoração do gabinete do 
presidente da Câmara de Braga que para o efeito contratou uma das lojas 
mais caras da região norte. A justificação dada surpreende tanto como a 
quantia: "quanto ao valor do investimento, entra-se no campo da subjetivi-
dade". Pode haver subjetividade na aplicação de dinheiros públicos? É claro 
que não. Ou pelo menos, deve ser filtrada o máximo possível por critérios 
objetivos. Neste caso era importante que a decisão estivesse sustentada na 
resposta a algumas questões:

1º O que ganha a Câmara com a remodelação do gabinete do presidente? 
Dignidade? Capacidade de desempenhar melhor as suas funções? Apenas 
conforto do seu utilizador?

2º A ser imprescindível a remodelação, é possível fazê-la total ou parcialmente 
com recursos já existentes no Município? É necessário contratar terceiros?

3º Quanto custa a remodelação em 4 ou 5 fornecedores diferentes?
4º Qual é a razão para que a remodelação seja entregue a uma loja caríssima?
Nas explicações dadas até ao momento, não vi nenhuma resposta clara 

a estas perguntas. Ricardo Rio decidiu como um empresário privado que é 
dono do seu capital e que pode dar-se a determinados luxos. Porém, um au-
tarca, que foi mandatado para gerir dinheiros que são de todos, não tem essa 
liberdade. Primeiro porque numa democracia o seu cargo é temporário e, 
portanto, o seu gosto decorativo pessoal é pouco relevante (e essa mensagem 
é muito importante numa cidade que teve durante 37 anos o mesmo autar-
ca). Depois porque 76.000€ é muito dinheiro (e só quem não tem qualquer 
experiência prática de gestão é capaz de subscrever esta despesa avultada em 
decoração). Mas acima de tudo porque há imensos problemas por resolver 
neste concelho e a política é precisamente a capacidade do decisor público 
tomar as melhores opções na aplicação dos recursos públicos (que são escas-
sos) para suprimento das carências coletivas (que são infindáveis). E, claro, 
saber fundamentar as decisões que toma. Quem não quer sofrer o transtorno 
destas limitações então o melhor é ficar pelo setor privado...

OPINIÃO
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TEXTO Rui Marado Moreira

MUNÍCIPES, MUDEI A CASA
PASSADIÇO DA LIBERDADE

“There is no such thing as public money...

T
here is only taxpayers' money”. A célebre frase de Margaret Tha-
tcher que dá o título a esta crónica foi a primeira coisa que me 
veio à memória depois de saber, pelo oásis de serviço público 
local que é a informação da RUM, que o Presidente da Câmara de 
Braga tinha gasto 76 mil euros na remodelação do seu gabinete.

Sim: sofás, janelas e cortinados. Não tenho feitio para virgem púdica, por 
isso não vou escrever que  Ricardo Rio fez algo diferente do que é regra no 
nosso país. Por aí, não há assunto. Só que o problema principal é mesmo 
esse: os políticos em Portugal acreditam que há mesmo uma “coisa” cha-
mada dinheiro público, que faz deles gestores de um monstro que, embora 
em défice permanente e incapaz de dar resposta aos problemas dos seus 
“fregueses”, aparenta ser milionário. Fazem-no como um miúdo que acre-
dita no coelhinho da Páscoa.

Para gente menos dada a crendices, tirando o caso de tratar-se de um 
milionário, seria impensável o voto num candidato do qual se soubesse ter 
gasto 76 mil euros do seu dinheiro na remodelação do seu próprio escritó-
rio. Quem quereria um maluco desregrado a aplicar a sua habitual prodi-
galidade na gestão da coisa pública? 

Lamentavelmente, quando o dinheiro é do Estado – leia-se NOSSO –  
logo aparece alguém a defender que “é normal” ou que é preciso assegurar 
“a dignidade”. 

Ora, salvo melhor opinião, o que dá dignidade ao Estado e aos políticos é 
o uso dos fundos públicos com parcimónia. Cuidado. Como se fosse o deles. 
É preciso fazer um desenho?

Quando um político, em Portugal, em 2016, “derrete“ 76 mil euros em 
janelas, cadeiras e cortinados, só há duas conclusões a retirar: uma é so-
bre dignidade e não é meiga; a outra é que esse político está a milhas da 
realidade do país ou da cidade que dirige e das dificuldades do seu povo.  
Confundiu o Minho com o Dubai. Enfim, em bom português: “passou-se 
dos carretos”. 

O pior é que, se isto fosse tudo, até nem era péssimo.  Verdadeiramente gra-
ve é a forma como as entidades públicas contratam estes “pequenos” serviços.

Em Braga, em pleno século XXI, todos os dias há milhares e milhares de 
pequenos empresários, comerciantes ou prestadores de serviços que são 
afastados da possibilidade de contratarem com o maior adquirente de bens 
e serviços do concelho. Tirando nos procedimentos concursais (e mesmo 
aí sabe Deus), a contratação pública da Câmara de Braga em particular é 
ainda um pedaço de Estado Novo que teima em resistir. 

Senhor empresário, senhor comerciante ou prestador de serviços “nor-
mal”: tente ir lá oferecer os seus serviços de decoração, de aluguer de 
stands, bancadas de futebol para o Euro e afins. Tente fornecer consumí-
veis, organizar eventos, prestar consultoria nas mais diversas áreas, etc. Vá 
lá, desenrasque o seu melhor preço, ponha em sentido os seus melhores 
técnicos e experimente. E depois, se não conhece ninguém, nunca financiou 
uma campanha, nunca foi candidato e não tem cartão do partido, diga-me 
qualquer coisa.

É por isso que precisamos, como de pão para a boca, de democratizar 
e tornar transparente a contratação pública “informal”. No mundo digital 
em que vivemos, a coisa é tão simples como ter no site da câmara uma 
ferramenta de acesso público para anunciar necessidades de contratação e 
receber  propostas em tempo real. Parece fácil, assegurava maior dignidade 
e... bem negociado, talvez custasse menos de 76 mil euros!

OPINIÃO
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elo sétimo ano, fruto da colaboração entre o 
Município de Barcelos e a Lovers & Lollypops, 
entre 21 a 24 de julho, qualquer Galo de Barce-
los sabe que a sua principal função é juntar-se à 
festa, ajudando a acordar os milhionários. Este 
ano vai haver arruada e concertos em locais sur-
presa na cidade.

O Milhões de Festa tem vindo a afirmar-se como 
um dos melhores festivais de música alternativa 
em Portugal. Este ano promete manter a boa onda, 
com os mergulhos na piscina, as festas noturnas e 
uma grande diversidade de música para diversos 
estilos musicais e audiência tão variada quanto es-
tilisticamente abrangente. O verão chegou e com 
ele os famosos triângulos ocupam a cidade. Sejam 
homens barbudos, de cabelos compridos com ou 
sem tatuagens ou raparigas com roupa de praia 
vintage, fatos de banho subidos, às bolinhas ou 
às riscas, com chapéus de abas largas  - os estilos 
variam, mas a essência é a mesma - o gosto pela 
música e a descoberta de novos sons aliam-se ao 
agradável cenário que convida aos mergulhos na 
piscina. Este ano a Red Bull Music Academy alia-
se ao Milhões de Festa dando nome e curadoria ao 
palco dessa mítica piscina. Nos palcos principais 
do Milhões de Festa vão passar nomes como Goat, 
Dan Deacon, The Bug, The Heads, os repetentes P

El Guincho, Part Chimp, Sun Araw Band ou Evil 
Blizzard.

Queres ser milhionário? Pega na bóia mais 
alternativa, numa toalha, um fato de banho e, 
sem esquecer as batalhas de pistolas de água, 
atira-te para o palco do Milhões, a piscina mais 
famosa dos Festivais de Verão. E por último, não 
é por acaso que o Milhões tem o palco “Taina” 
onde podes apreciar música enquanto pões o 
paladar à prova com as iguarias locais e os bons 
copos de vinho verde. Barcelos é o paraíso dos 
taineiros, come-se à fartazana e é barato como 
o caraças. Há tainas e taininhas para todas as 
goelas. Por isso, desafiamos-te a mandar-nos 
as melhores iguarias, mas olha que o panadão 
do Xispes (o ENORME) é ridiculamente grande 
e sobejamente conhecido, que tal procurar um 
escondidinho? E se já és milhionário e conheces 
os cantos à casa sabes que quando a fome aperta 
encontramo-nos no Xano.

O que o Milhões de Festa tem é alma. Não há festival de verão igual 
em Portugal. É boa (e descoberta de nova) música, panados - bem 
grandes -  e bons mergulhos. 

O GALO FAZ A FESTA

TEXTO Luís Leite, Rafaela Pinto e Sofia Peres

FESTIVAIS

MARGARIDA RAMOS

Preço
Os passes gerais estão disponíveis por 55€ na Bilheteira Online e locais 
habituais, subindo o preço para 60€ a partir de 18 de julho.

Piscina
O Milhões de Festa permite juntar o útil ao agradável e ao indispensável 
com a sua emblemática piscina, onde o dress code se aproxima mais de 
“como se veio ao mundo” do que às formalidades clássicas. 

Tainas
O Milhões de Festa proporciona um espaço onde comer divide 
protagonismo com ouvir, onde o aroma se propaga com a mesma 
intensidade que o som. É o Taina e o objetivo é aguentar a programação 
rija com pesadas iguarias locais e uns bons copos de vinho verde. 

Campismo 
O espaço gratuito para o campismo do Milhões de Festa será no Parque 
da Cidade, situado no centro de Barcelos e perto do recinto do festival. 
O parque oferece uma zona fortemente arborizada e ideal para a 
contemplação da Natureza. O campismo abre às 14h30 do dia 21 de Julho. 

Tainas e Taininhas
Bar do Xano
R. Bom Jesus da Cruz, Barcelos
253 816 264

Divinal
R. Elias Garcia, Barcelos
253 825 814
http://divinal.pt/

Historial
Largo do Apoio 14, Barcelos

Restaurante Solar Real
Praça de Pontevedra, Barcelos
253 813 439

Xispes
R. de Miguel  Ângelo 58, Barcelos
918 050 267

Yume Sushi
Largo Dr. José Novais 1, Barcelos
936 705 820

Curiosidades
A primeira edição teve apenas 20 
ingressos e aconteceu no Porto.

·
O Joaquim Durães tatuou o logo do 

Milhões na perna esquerda.
·

As primeiras edições do Milhões de 
Festa tiveram lugar nas cidades do 

Porto (2006) e em Braga (2007).

SABER MAIS
http://www.milhoesdefesta.com/

RENATO CRUZ SANTOS
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E
stamos em 1971. O 25 de abril ainda não tinha 
chegado mas numa pacata aldeia minhota florescia um 
clima de liberdade, nascia aquele que ficou conhecido 
como o “Woodstock” português. Organizado por 
António Augusto Barge o festival virou um grande 

acampamento, chegando a reunir mais de 30.000 pessoas 
vindas de toda a Europa. Nasceu assim uma tendência que 
veio para ficar. Estamos em 2016 e os festivais são muitos, são 
imensos... fizemos uma pequena seleção dos que acontecem por 
cá. Já escolheste o teu?

Há de tudo. Pequenos e grandes. Chegou o 
verão e o que mais queremos é passar uns bons 
dias com boa música. 

COMPREENDER

É FESTIVAL! 
VAIS A TODOS?

FESTIVAIS DE VERÃO

Laurus Nobilis Music

22 a 24 de julho
Famalicão

Organizado pela Associação Ecos Culturais do Louro 
com o apoio da autarquia famalicense. Moonspell, 
Carminho e Aurea são cabeças de cartaz. 

http://laurusnobilis.pt/
Diário 20 €
Passe Geral 40 €

O Habitat Natural da Música

Vodafone Paredes de Coura
17 a 20 de Agosto
Paredes de Coura

Prepara as malas porque a 24ª edição do Festival 
Vodafone Paredes de Coura regressa à praia fluvial do 
Taboão para mais um ano de experiências incríveis.

Com mais de duas décadas de história, é um dos 
mais antigos festivais de Verão onde a natureza é 
a principal atração. A edição anterior ficou mar-
cada pelos inúmeros prémios ganhos, sendo dois 
deles o de melhor campismo e melhor cartaz. Este 
ano não fica atrás e vais poder contar com os LCD 
Soundsystem, Portugal the Man, Motorama, The Last 
Internationale, Psychic Ills, First Breath After Coma, 
Unknown Mortal Orchestra, Sleaford Mods, The 
Bohicas, Chvrches, The Tallest Man on Earth, Sharon 
Jones, Ryley Walker, Cage The Elephant, Thee Oh 
Sees, Kevin Morby, Sunns, Cigarettes After Sex, Lust 
For Youth, Orelha Negra, King Gizzard & The Lizard 
Wizard, Joana Serrat, Filho da Mãe & Ricardo Mar-
tins, Minor Victories, Capitão Fausto.

Preço 90€
paredesdecoura.com

HUGO LIMA

TEXT Rafaela Pinto e Sofia Peres

NEOPOP

4 e 6 de Agosto
Viana do Castelo

É o festival de música electrónica com mais 
reputação em Portugal, um dos melhores da Europa. 
O 11º Neopop Festival realiza-se junto ao Forte de 
Santiago da Barra, em Viana do Castelo e aposta 
tanto em nomes mais conceituados da atualidade 
como nos talentos emergentes. A edição 2016 vai 
disponibilizar, pela primeira vez, um parque de 
campismo, servido por uma rede de transporte de e 
para o recinto do evento, ambos gratuitos.

Preço Entre 65€ e 85€

neopopfestiva.com

O WoodStock Português está 
de volta

Festival Vilar de Mouros
25 a 27 de agosto
Vilar de Mouros

Está confirmado! O mais antigo festival português 
está de regresso 50 anos após a primeira edição. 
Projetado em 1971, o Vilar de Mouros juntou 
hippies e rockeiros num único evento, aquele que 
viria a ser um estrondoso sucesso. Elton John, 
Manfred Mann, Amália Rodrigues e a famosa banda 
portuguesa GNR, são alguns dos nomes dos artistas 
que na época marcaram presença num festival 
onde milhares de jovens conviveram num clima de 
liberdade, paz e amor, na esperança de expressar 
uma nova vida e ideia. As mais de 30.000 pessoas 
que assistiram ao festival, deixaram uma marca na 
história da cultura, mas, acima de tudo na música 
portuguesa. Certamente que quem assistiu ao 
primeiro festival de Vilar de Mouros, recorda com 
saudade e emoção, o espírito vivido naqueles dias.

Diário 25€
Passe 3 dias 50€
Gratuito Os concertos vão decorrer em dois palcos, 
um deles com acesso gratuito, de modo a celebrar 
50 anos.

http://festivalvilardemouros.pt/
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Festival Contracorrente

5 e 6 de Agosto
Praia Fluvial de Merelim, Braga

A margem esquerda do Rio Cávado, em plena 
Praia Fluvial de Merelim S.Paio, em Braga, 
recebe o Festival Contracorrente regressa dias 5 
e 6 de Agosto. A aposta é clara, música nacional 
emergente e promete fazer do Rock a sua maior 
bandeira. Nesta edição, o festival terá três 
palcos, dois em recinto fechado e um ao ar livre, 
estando ainda dotado de um parque de campismo 
improvisado.
O cartaz conta com Mr. Miyagi e The Black Wizards. 

Um festival para quem não 
tem medo do campo
29 a 30 de Julho
Ruílhe

O espaço rural vai ser invadido pelas sonaridades ur-
banas. Fugindo dos grandes centros urbanos, o Ro-
dellus Music Fest quebra a rotina e aposta numa expe-
riência bucólica. Ruílhe está preparada para receber a 
29 a 30 de Julho.

Os festivais estão cada vez mais na moda e alguns de-
les já deram que falar. Os cartazes são muito variados 
e abrangem todas as idades e gostos. Para que nada 
falte tanto na mochila como no outfit aqui vão algu-
mas dicas!

Levem somente o essencial! Escolham roupa prática 
e mantenham-se sempre hidratados. Não esquecer 
de levar o protetor solar, pois parecendo que não, es-
tamos muitas horas expostos ao sol! A variedade de 
diferentes possíveis looks é enorme e tornam estes 
momentos ainda mais inesquecíveis.

Desde os calções de ganga aos coletes de franjas, 
passando pelos chapéus e as sandálias, muitos são os 
looks ideais para levar a um festival. Caso o festival 
se prolongue pela noite dentro não esquecer de levar 
um casaco prático, e nada melhor que os famosos 
Bombers e o eterno Blusão de ganga. Levem calça-
do confortável e acima de tudo, muita mas muita boa 
disposição!

COMO ESTAR HIT NOS 
FESTIVAIS DE VERÃO!

TEXTO Inês Neto
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E
m Portugal desde 2012, este festival 
ganhou desde logo a minha simpatia 
por se realizar mais para o norte do 
país do que o canónico sul. Não sigo o 
fanatismo do Norte-Sul, sobretudo o 

futebolístico, mas é sempre de louvar quando se 
escolhe a opção que não sendo a mais fácil, é a 
mais inteligente. Se por um lado, na perspectiva 
dum investidor lhe passa pela cabeça investir 
onde há maior probabilidades de obter mercado 
- neste caso é óbvio que Lisboa ganha sempre 
-, por outro, há o investidor que investe onde 
sabe que tem - não o maior mercado - mas o 
melhor para o fazer. O Porto, pela localização 
geográfica, ao ser mais perto de Espanha e 
sobretudo de Paredes de Coura, é sem dúvida o 
maior polo citadino, e também o mais acertado, 
para promover um festival de música alternativa 
como o NOS Primavera Sound. Tudo bate certo.

Este festival vai na quarta edição e a premissa 
continua a mesma: muita música - chegam a 
ser mais de 20 os concertos num único dia! 
- e vários concertos a decorrerem ao mesmo 
tempo. O NOS Primavera Sound assume, assim, 
o formato de "festival-buffet" com imensa 
coisa em cima da mesa e dá a oportunidade de 
escolhermos o que queremos, embora grande 
parte das vezes a escolha seja complicada; é 
difícil não haver sobreposição de concertos 
que queremos ver. É este dilema que torna este 
festival diferente de outros. Passa-se mais tempo 
a deambular e a correr para apanhar o início ou 
o meio de algum outro concerto. Andamos com 
um pires na mão a picar aqui e ali concertos 
de uns e de outros. Muitos dirão que este é um 
Warm-up para o que acontece no Tabuadão, em 
Agosto, mas apenas consigo encontrar pontos 
de ligação na selecção musical. O festival em si 
não poderia ser mais diferente. O propósito é 

outro.
Quando é divulgado o line-up da edição de 

Barcelona o sentimento é sempre o mesmo: não 
pode haver, no mundo, melhor cartaz do que 
aquele - só para vermos, neste ano Radiohead, 
LCD Soundsystem, Arcade Fire, Tame Impala, 
entre tantos mas tantos outros, fizeram parte 
do cartaz -  e andamos o mês seguinte inteiro 
a desejar que o cartaz da edição de cá seja o 
mais idêntico possível. Neste ano, de 2016, 
foi talvez o ano em que ambos os cartazes 
mais diferenciaram. Apesar de continuar a 
haver muitas bandas e grande parte delas 
serem repetidas da edição de Barcelona, os 
principais nomes, à excepção de PJ Harvey, 
AIR, Brian Wilson ou Beach House, rumaram 
para festivais diferentes: LCD Soundsystem 
para o festival Paredes de Coura; Radiohead, 
Arcade Fire, M83, Tame Impala, Foals, entre 
outros para o NOS Alive’16. Numa perspectiva 
de consumidor de música isto não é mau. Há 
mais para onde ir, mais oferta, maior interesse 
e valor acrescentando em diferentes festivais. 
Do ponto de vista de um mortal comum é 
péssimo. Se queremos ver e acompanhar tudo, 
há que desembolsar umas boas centenas de 
euros. É uma realidade que cada vez mais se 
assiste, os festivais munem-se cada vez melhor, 
a concorrência cada vez mais aperta. No fim, é 
isto, por um lado ganhamos por outro perdemos 
peso na carteira. É a vida!

Voltando ao NOS Primavera Sound, e para 
concluir, muito me surpreende - ou na verdade 
não... - quando no meio de tanta oferta, entre 
coisas novas e não tão recentes, 95% dos meios 
de comunicação façam menção praticamente 
exclusiva a Brian Wilson e a PJ Harvey. 
Parece que existe uma formatação, uma pré-
programação, que os textos já foram escritos 

de antemão, porque é óbvio para onde os 
destaques vão. No terreno tiram as fotografias, 
recolhem meia dúzia de depoimentos e está 
feito. Todos têm uma experiência diferente e 
todos acabam por optar pelo concerto x em vez 
do y. Certo é que os três concertos que mais 
gostei de ver não são falados em lado nenhum, 
sobretudo um ao final de tarde, absolutamente 
transcendental, dum Sr. chamado Destroyer, 
que a dita comunicação nem deve ter visto 
por não o conhecer ou porque - lá está..! - o 
Brian Wilson tocava minutos depois no palco 
imediatamente ao lado. Há quem pique sempre 
rissóis e bolinhos de bacalhau. Nada contra. Há 
quem prefira, também, perder horas numa fila 
para tirar selfies com uma tiara de flores do que 
aproveitar e ver os concertos. Esta foi sobretudo 
a maior diferença que vi neste ano para os 
anteriores. Espero, para o bem da organização, 
que esta fila não se torne numa espécie de 
“roda gigante do Rock In Rio”, onde as pessoas 
preferem andar do que ver os concertos. 

Para o ano há mais!

OPINIÃO

FESTIVAIS

NOS PRIMAVERA SOUND, ENTRE AS 
FLORES E A MÚSICA

TEXTO José Manuel Gomes

Assim começou a jornada de 2016 de festivais de verão, no parque da cidade, no Porto. Foi no fim-de-semana 
prolongado, em que coincidiu o feriado do Dia de Camões, que quebrei com a mais-ou-menos rotina quotidiana e fui ao 
primeiro festival de toda uma temporada de verão que se adivinha. Foram três dias de música - muita música mesmo - 
muitas bandas, e de muita oferta. É assim o NOS Primavera Sound.

www.brcomunica.pt
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N
o último ano, Rui Paixão conquistou 
um lugar na rede de artistas no 
tão famoso Cirque du Soleil. No 
Festival de Circo de Sevilha ganhou o 
prémio de artistas emergentes e foi a 

revelação do Imaginarius, Festival Internacional 
de Rua de Santa Maria da Feira. Criou a sua 
própria companhia Cão à Chuva, depois do 
Imaginarius. Com apenas 20 anos, Rui começa 
a deixar a sua marca pelo mundo artístico. 
Apresenta agora a sua nova criação, POZZO, em 
Braga no dia 2 de julho no Rossio da Sé e no 
Festival Vaudeville Rendez-Vous em Guimarães no 
dia 21.

De onde surgiu essa paixão pelo teatro de rua, 
pelo clown e como foi criada a companhia "Cão 
à Chuva"?
A paixão pelas artes de rua nasce, definitivamente, 
do facto de ter nascido numa cidade que valoriza 
as artes de rua como nenhuma outra cidade em 
Portugal: Santa Maria da Feira. Desde miúdo que 
esperava ansiosamente pelo festival Imaginarius e 
por sentir o espírito e a adrenalina daqueles artis-
tas que viajavam por todo o mundo com um obje-
tivo tão simples e que eu tanto admirava: provocar 
o quotidiano e o que é considerado normal. Aliado 
a isto vem a descoberta do clown. Desde cedo me 
fascinei pela única arte que me parece continuar 
impune ao desleixo que todas as restantes vivem 
atualmente. O clown fascinou-me pela sua ousadia 

RUI PAIXÃO, O JOVEM 
CLOWN QUE SE DEDICA A 
PROVOCAR O REAL

TEXTO Adriana Castro

A paixão não vem só no nome. Aos 20 anos, conquistou um lugar no Cirque 
du Soleil. Há um clown português que está a marcar o mundo artístico.

ENTREVISTA

CONHECER

e por ver mais possibilidades para além daquelas 
que nos deram a conhecer. O clown dá-me a cora-
gem para fazer as asneiras que nunca fiz.

A companhia Cão à Chuva nasce depois de três 
anos de formação em teatro. Tinha uma vontade 
enorme de criar uma companhia que me permi-
tisse ser livre no fazer artístico, ser rebelde, sem 
proibições ou ordens e com uma percentagem 
elevada de provocação às regras que já estão 
instaladas nos outros agentes artísticos em Portu-
gal e, principalmente, na relação da arte com as 
pessoas, todas elas!

Com o Cão à Chuva surgiu um palhaço verde e 
de calças às riscas que para muita gente pode 
ser algo assustador. O que é que este clown pre-
tende transmitir às pessoas? Qual o significado 
do verde?
Este clown sem nome tem objetivos muito simples. 
Existe como uma frequência no mundo. Como não 
quer nada, é o único que pode ter tudo. Para mui-
tos é assustador, mas eu rejeito a ideia que a culpa 
deste medo seja a caraterização, as pessoas têm 
medo dele porque ele desafia a normalidade e o 
conforto de cada um. Ninguém gosta do sentimen-
to de insegurança e de risco e, portanto, nasce o 
medo. Rio-me muitas vezes sozinho porque acre-
dito mesmo que este clown é que é a verdadeira 
mostra de normalidade, os estranhos são os outros! 
(risos)

O verde significa o vómito, o que está podre...
foi a forma que encontrei de mostrar que a arte 
do clown tinha de ser renovada. Este clown quer 
dizer às pessoas que não devem ter medo de sair 
da sua zona de conforto e encontrar algo novo 
todos os dias.

Sempre que apresentas um novo projeto falas 
na necessidade de explorar a rua e de "provocar 

o real", o que quer isto dizer?
Provocar o real é a minha urgência maior quando 
crio um espetáculo ou uma personagem. Sou um 
tipo que recusa acreditar que a realidade que co-
nhecemos é a única possibilidade de vida para nós. 
É estranho pensar num mundo desleixado e com-
pletamente conspurcado de desumanidade com o 
foco desviado para regras, políticas exóticas mal 
resolvidas, dinheiros, vapores e velocidade. Para 
mim não é isto e se com o meu trabalho conseguir 
mostrar que há centenas de outras possibilidades, 
de outras cores...então fico feliz. O mundo não é só 
de uma cor!

Em relação à tua nova criação, o POZZO: esta é 
também uma figura bastante bizarra. Pretendes 
fazer alguma crítica à sociedade de hoje com 
esta personagem? Qual é o objetivo deste es-
petáculo?
O POZZO é um espetáculo experimental que pre-
tende pesquisar novas dramaturgias e ideias para 
o clown contemporâneo. Trata-se de um ditador 
viciado em comer porcos. A ação começa quando 
o último porco no mundo é comido e se instala a 
fome na cidade. A partir deste ponto é como um 
sonho surrealista onde tudo pode acontecer. 

Sim, há uma crítica concreta à sociedade de 
hoje. Falo muitas vezes no desleixo social. Neste 
caso falo sobre o desleixo em relação à política. 
Quando virem este espetáculo percebam que os 
porcos somos nós que despreocupados e sem per-
ceber muito bem como vamos sendo engolidos. 
A sensação de impossibilidade é a pior de todas. 
Para mim o objetivo deste espetáculo é através de 
uma metáfora chegar mais perto da verdade. É 
uma chamada de atenção!

Nos teus espetáculos fazes questão de interagir 
com o público, como no Lullaby, sempre através 

da mímica. Essa interação é feita unicamente 
com o intuito de divertir e fazer rir as pessoas 
ou vai muito mais para além disso?
Nada do que faço é com o objetivo de entreter ou 
fazer rir. Não é para isso que trabalho. O riso é uma 
consequência normal das minhas criações e eu gos-
to dele e gosto que as pessoas se riam. Mas não sou 
um comediante. A interação com o público é uma 
necessidade que tenho. Isso torna os espetáculos 
muito mais informais e todos percebem que é uma 
reflexão coletiva sobre um assunto e não uma ação 
egoísta. Gosto que os objetos artísticos sejam de 
domínio coletivo.

Quando crias um novo projeto, como o POZZO, 
tens sempre uma linha base que tens de seguir? 
Ou a improvisação tem um peso sempre maior?

A improvisação ocupa sempre um espaço de 
relevância no espetáculo. Desta forma desfruto 
muito mais quando faço um espetáculo e o públi-
co percebe que o que está a ver é único e são uns 
privilegiados porque apenas eles estão a testemu-
nhar algo que não se vai repetir num espetáculo 
seguinte. 

O momento de apresentação de um espetáculo 
deve ser também ele um momento criativo e não 
uma mostra de um resultado de meses de ensaio. 
Eu acredito nisto. No entanto, quase sempre 
existe uma linha base bem consistente para que a 
improvisação chegue a bom porto. Este POZZO é 
especial para mim porque é demasiado plástico, 
quase como pintura, uma espécie de improvisa-
ção em busca das imagens mais fortes. Em Braga 
será especial por ser a estreia da versão rua deste 
espetáculo.

Durante este último ano muita coisa mudou na 
tua vida, principalmente ao entrares no grupo 
de artistas do Cirque du Soleil. Como foi o dia 
de casting em Las Vegas?
Foi provavelmente um dos dias mais especiais da 
minha vida. Pelo desafio que foi, a coragem que me 
obriguei a ter e pelo resultado. O dia foi intenso e a 
audição foi uma prova para mim de que ser clown 
não é uma coisa banal ou fácil, há muito estudo 
sobre isto e muito caminho a percorrer.

Qual será o futuro do Cão à Chuva caso sejas 
chamado pelo Cirque du Soleil, por exemplo 
amanhã, para participares num espetáculo com 
eles?
O Cão à Chuva é um projeto que nunca vai morrer, 
é demasiado rebelde para que isso aconteça. É bom 
que adormeça...é preciso lembrar que tenho ape-
nas 20 anos e que ainda tenho muito para apren-
der e, por isso, é preciso que ele adormeça para 
vivermos outros desafios e para que o Cão continue 
a crescer.
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O
festival projetado pelo Teatro da 
Didascália vai ter lugar nas ruas e 
praças de Vila Nova de Famalicão, 
Braga e Guimarães que vão servir de 
palco para aquele que se apresenta 

como o mais importante festival de artes de rua 
e circo contemporâneo no Norte do país.  

Esta edição conta com a presença de várias 
companhias de teatro como: Bisonte Amarelo, 
Erva Daninha, Um por 1,  Stefan Sing & Cris-
tina Casadio, La Trócola Circus Company, entre 
muitas outras, que apresentarão seis estreias 
nacionais. Durante nove dias, o público não só 
é convidado a assistir aos espetáculos à noite e 
aos fins de tarde, que têm entrada gratuita, como 
também a visitar museus e outros monumentos 
presentes nas três cidades. 

Com o objetivo de fomentar a comunicação 
entre o público e os artistas, de dar a conhecer o 

CONHECER

interior do mundo das artes performativas e de 
contribuir para a melhoria da qualidade artística, 
o festival promove vários workshops e debates. A 
participação é gratuita mas requer inscrição no 
site do Teatro da Didascália.

O primeiro dia inicia-se em Guimarães, na Pra-
ça da Plataforma das Artes e da Criatividade às 
22h00, com a apresentação de “Tipping Poin”, 
um espetáculo da companhia britânica Ockham’s 
Razor’s. Este é representado por cinco artistas 
que para além de terem de lidar com uma série 
de dificuldades, vêm-se obrigados a decidir entre 
combater o caos ou viajar para outro universo.

A companhia Bisonte Amarelo apresentará 
“Arremesso”, uma estreia em Portugal que terá 
três exibições. A primeira, dia 16, realiza-se no 
Parque da Juventude em Vila Nova de Famalicão, 
a segunda, dia 19, tem lugar no Largo da Olivei-
ra em Guimarães e a última acontece dia 23, na 

Avenida Central, em Braga. Todas se iniciam às 
19h00.

A arte continua na rua com “Fio Prumo” da 
companhia Erva Daninha que vai ser exibida dia 
17 às 19h30, em Guimarães, no Largo da Olivei-
ra, e dia 21 às 19h00, em Braga, no Largo de S. 
João do Souto.  A atuação é protagonizada por 
dois malabaristas e uma aérealista, que juntam 
o mundo artístico com o mundo industrial, onde 
o malabarismo se confunde com a manipulação 
de tijolos.

A companhia Um por 1 irá apresentar “Resi-
liência” um espetáculo novo que recorre a téc-
nicas e artes do novo circo para proporcionar 
novos planos e perspetivas sobre o ser humano e 
os seus limites. Este irá percorrer as três cidades, 
sendo que dia 16, às 22h00, é apresentado na 
Avenida Central, em Braga e dia 17 às 19h00 é 
exibido na Praça da Plataforma das Artes e da 

TEXTO Sofia Peres

O NORTE É INVADIDO
PELAS ARTES DE RUA 

ARTE DE RUA

A 3ª edição do Festival Internacional Vaudeville Rendez-Vous regressa a 
Portugal, entre os dias 15 e 23 de julho, para reunir o Minho e divulgar 
produções nacionais.

Criatividade, em Guimarães, dia 19 às 19h00, no 
Parque da Juventude em Vila Nova de Famalicão.

“Tangram” é protagonizado por dois artistas 
mundialmente conhecidos Cristiana Casadio e 
Stefan Sing, que nos revelam o melhor e o pior 
do amor. Podemos ver a sua prestação, no dia 17 
às 22h00, na Praça D.Maria II, em Vila Nova de 
Famalicão. 

A companhia espanhola Animal Religion mos-
tra-nos “Tauromáquina” em Braga na Praça Mu-
nicipal, dia 18 às 19h00, e em V. N. de Famali-
cão, na Praça Dona Maria II, dia 20 às 19h00. 
Esta encenação consiste num jogo entre o corpo 
e a máquina, cujo  principal objetivo é descobrir 
quem desiste primeiro.

Dia 18 às 22h00, no Largo Condessa do Jun-
cal, em Guimarães vai ser representado “Potted” 
da Companhia de La Trócola Circus Company. 
Esta demonstração procurou aspetos em comum 
entre a escultura harmoniosa e o caos para criar 
um espetáculo único e original. 

A companhia Kadavresky reuniu bolas, uma 
mesa e três gavetas para apresentar o seu espe-
táculo intitulado de “L’ effet escargot”, no Largo 
da Sé, em Braga, dia 17 às 22h00. 

“Insekto” vai ser apresentada na Avenida Cen-
tral, em Braga dia 20 às 22h00 pela companhia 
Teatro do Mar. Este conto aborda o conceito de 
um homem que acorda transformado em inseto, 
para nos fazer refletir sobre a vida isolada e me-
lancólica que os homens levam no quotidiano. 

O espetáculo “Pozzo” da companhia Cão à 
Chuva & D’Orfeu, é protagonizado por Rui Pai-
xão, vencedor do prémio Off Circada como  ar-
tista emergente no circo contemporâneo. O es-
petáculo que é considerado “cómico, interativo, 
interventivo e absolutamente cheio de sentido” 
vai ser encenado no Largo da Oliveira, em Gui-
marães, dia 21 às 22h00.

“Transportadores” da companhia Radar 360 
foi vencedor da primeira Bolsa de Criação Isabel 
Alves Costa, e vai ser exibido em V. N. de Famali-
cão, no Centro Coordenador de Transportes, dia 
22 às 22h00.

Após nove dias repletos de atuações, o festival 
termina em V. N. de Famalicão, na Praça Dona 
Maria II ,dia 23 às 22h00, com a apresentação 
de “A Corps Perdus” da companhia Bivouac Com-
pagnie. Nesta atuação podemos assistir à fuga 
da realidade para o mundo dos sonhos, onde as 
personagens têm de se esforçar e lutar para atin-
gir o estado de liberdade e de concretização que 
ambicionam. 

Este mês, a cidade de Braga está repleta de animação teatral. É com a presença do Festival 
de Teatro da cidade minhota, o Mimarte, que as ruas voltam a ser invadidas por diversas 
companhias de teatro. O Festival já começou mas só termina dia nove de julho, portanto, 
não percas tempo e aparece nos mais emblemáticos espaços da cidade. Rossio da Sé e The-
atro Circo foram os locais escolhidos para esta edição. Para quê ficar em casa em frente à 
televisão se podes, gratuitamente e ao ar livre, assistir a comédias, espetáculos de dança e 
música, assim como peças de clássicos literários? Mas não esperes um Festival de Teatro 
banal, marinheiros assassinos e homens com cabeça de porco foram a atração principal nos 
primeiros dias. A partir de hoje podes ver “El Chef Chop Chop Y Tik Tak” de Fidelia, um es-
petáculo tecno-emocional, onde irão realizar-se técnicas tradicionais cénicas e novas tecno-
logias como música, dança, teatro e humor. “Brisa ou Tufão” (5 julho), um espetáculo sobre 
a beleza das coisas mais simples, onde se vão revelar técnicas de bem-estar. “A Maior Flor 
e Outras Histórias Segundo José” (6 julho), uma peça de teatro para ser vista por adultos e 
crianças, com o objetivo de anunciar os grandes autores e textos da literatura universal. O 
sabor da aventura e “Carpe Diem” são os temas em comum das peças “Singular no Plural” 
(7 julho) e “El Hospital de Los Podridos” (8 julho). Não percas ainda os típicos problemas 
e alegrias na história de um casal no encerramento do certame, com “As Mentiras que os 
Homem Contam” (9 julho). Os espetáculos decorrem pelas 21h45 no Rossio, à exceção da 
última peça do evento que tem lugar no Theatro Circo, à mesma hora.

TEATRO AO 
MIMARTE!

O mês de julho recebe a 17ª edição do Festival de Teatro de 
Braga – Mimarte 
TEXTO Rafaela Pinto
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Parte I 

Quando me mudei para Esposende, houve um bairro que me acolheu. A Rua da 
Central (do bairro com o mesmo nome) foi a minha casa por um ano, com o seu 
assador comunitário e com as sessões improvisadas de fado malandro a ecoar entre 
as portas do café, a associação dos pescadores e a escola de kitesurf. Agora volto lá 
regularmente para participar no projecto AMAReMAR como orientador da oficina 
de música. Há trabalho já exposto, existe um lindíssimo mural que pode ser visitado 
por todos - fruto da oficina de ilustração coordenada pela ilustradora Joana Rosa, 
com participantes de todas as idades; entretanto decorrem as oficinas de teatro e 
de multimédia e desenha-se um esboço de um sub-projecto comum. Define-se as-
sim o projecto AMAReMAR: “potenciar o crescimento pessoal dos cidadãos”, uma 
“proposta de intervenção social através de práticas artísticas, tendo como premissa 
a importância da educação e da cultura na formação integral do indivíduo e do 
colectivo, como verdadeiros instrumentos de coesão social”. Motivos do meu sor-
riso: crianças e jovens já fazem ecoar no coração do bairro os ritmos de bombos, 
enquanto o grupo S90 arranca com a produção de rimas e batidas e trabalho de 
sonoplastia para teatro.

Esposende é um município discreto, mas aqui há muito mais do que os olhos 
veraneantes conseguem ver. Não é só "um privilégio da Natureza" como se lê num 
slogan; é também um privilégio de pessoas.

Parte II

Hoje, ao passar por Barcelos tive de parar, encostar o carro à berma. Aos meus 
olhos, uma máquina arrasava os restos de uma casa onde eu fui - e muita gente 
foi - feliz. Barcelos teve durante alguns anos um espaço de excepção nas artes e na 
música, a Oops! (muito graças a Mariano Dias, o sonhador por detrás de tudo). Foi 
escola, estúdio, sala de ensaio, loja, espaço de mostra… e foi, acima de tudo, um 
espaço de afectos. Extravasou em inúmeros momentos as paredes da casa e esteve 
na comunidade, nos lugares, nas escolas, tocou a vida de milhares, juntou centenas 
num mesmo palco. Conviveu-se, ensaiou-se, gravaram-se montes de discos, estrei-
taram-se relações entre professores, alunos, pais, produtores e músicos da cidade de 
diferentes gerações. Mas a Oops! não sobreviveu. As regras da vida actual assim o 
ditaram. Até ser vendida, ainda albergava várias bandas em ensaio, uma companhia 
de teatro infantil e um espaço de yoga, tendo existido uma derradeira tentativa de 
preservar o funcionamento do espaço com apoios camarários e inclusão de várias 
associações culturais na partilha da casa. Como é óbvio, não aconteceu. No último 
ano, vazio de instrumentos e cenários, foi casa de alguns que não têm casa. E hoje 
o edifício foi abaixo, mas não com o som de guitarras eléctricas ou baterias; foi 
mesmo abaixo. Adeus Oops!.

Este artigo não foi escrito ao abrigo do novo acordo ortográfico

OPINIÃO

TESTEMUNHOS 
(EM DUAS PARTES)

TEXTO Filipe Miranda

CULTURA

VÂNIA SILVA

PATRÍCIA FREITAS

Criar soluções que garantam segurança é o que nos torna diferentes. 
Implementar sistemas de segurança com equipamento pré-estabe-
lecido não satisfaz, na maior parte das vezes, as reais necessidades 
dos estabelecimentos comerciais e muito menos nas industrias. Pelo 
que procuramos, colmatar esta lacuna, com equipamento especifico 
e sistemas que criam não só segurança como conforto aos clientes. 
Os estabelecimentos comerciais li-
gados à hotelaria e à restauração são 
nesta altura do ano mais procurados e 
consequentemente, pelo aumento do 
fluxo de pessoas mais aptos a serem 
roubados e até mesmo vandalizados. 
A WFR - WiseFrontier, especialista em 
arquitetar soluções de segurança pos-
sui uma solução de vídeo vigilância 
com gestão centralizada, com possi-
bilidade de ser integrada, com um sis-
tema hibrido que garante o aumento 
dos níveis de segurança destes estabe-
lecimentos. “A segurança é uma das 
nossas maiores necessidades, controlar o que se passa nos nossos 
diversos estabelecimentos em tempo real é sem duvida uma grande 
mais-valia”, explica Vítor Brandão Diretor e Gerente das Padarias 
Ribeiro e Porto Trindade Hotel, no Porto. Já em 2005 a WFR imple-
mentou, tanto na fábrica com nas padarias, um sistema de gestão e 

visionamento de imagens, em tempo real ou playback, em todos 
os locais em simultâneo, garantindo assim uma maior eficácia na 
gestão dos dados num único local. Esta solução permite que num 
local, à escolha do cliente, seja possível controlar através de ima-
gem o que se passa nos outros locais, dado que tudo está centra-
do numa única aplicação. “Procuramos proporcionar aos nossos 

clientes segurança e conforto através 
das nossas soluções de segurança”, 
explica Manuel Branco, Diretor Geral 
da WFR - WiseFrontier. “A solução 
implementada nas Padarias Ribeiro e 
Porto Trindade Hotel é uma solução 
tecnológica em HD e que tem vindo 
a ser otimizada tecnologicamente 
através de um sistema hibrido, que 
permite ao cliente usar parte do 
seu equipamento antigo e parte do 
equipamento atual tudo numa mes-
mo gravador.” 
O melhoramento tecnológico é tam-

bém um dos fatores relevantes para Vítor Brandão: “A tecnologia 
vai evoluindo e é sempre importante para nós o melhoramento do 
sistema pois garante-nos a segurança dos nossos estabelecimen-
tos, assim como o conforto na ajuda em resolver diferendos com 
clientes e funcionários.”

journal
SOLUÇÕES DE SEGURANÇA À MEDIDA DO SEU NEGÓCIO 
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UM NÉCTAR DOS DEUSES 
COM SOTAQUE LUSO

D
as paisagens verdes da Póvoa de La-
nhoso, trazemos-lhe muito mais do 
que aromas. São sabores suaves e 
envolventes, com ingredientes que 
primeiro estranham-se, mas depois 

entranham-se.
Experiente e dedicada, Natália Pereira ia cum-

prindo as exigências da sua profissão. Ser enó-
loga é muito mais do que provar os vinhos e 
atribuir-lhes uma descrição. Ora doce, ora amar-
go… Aos poucos, a paixão pelos aromas fez Na-
tália querer tentar algo mais ousado, algo que a 
permitisse testar o seu paladar de outra forma. 
Misturando ingredientes, testando, errando e 
voltando ao início, Natália foi descobrindo novos 
aromas, novas fusões e compondo sabores úni-
cos que dariam vida a licores excecionais. O pon-
to de partida foi simples: porque é que um licor 
tem de ter apenas um sabor? Não tinha. Aprovei-
tando o melhor de várias mercadorias, a enóloga 
foi criando licores multivariados e usando como 
cobaias os amigos que se juntavam à sua mercê 
nas horas vagas. Dando a provar as suas expe-
riências, Natália foi-se apercebendo que a sua 
ideia estava a dar resultado, recolhendo elogios 
e palavras de incentivo. Surgia assim o projeto 
Quantum P&G, fruto de – e se nos permitem aqui 
o trocadilho – um processo de amadurecimento 
demorado que deu origem a uma casta chamada 
Likoris & Aromatikus.

O licor de ouro e prata

Traçando como objetivo principal dar a conhe-
cer a riqueza aromática e genuinidade dos sa-
bores de Portugal, a Quantum P&G é a empresa 
mãe da marca Likoris & Aromatikus, duas gamas 
de produtos distintos resultantes das experiên-
cias sensoriais da enóloga Natália Pereira. As tais 
aguardentes aromatizadas, com frutos e especia-
rias, que Natália deu a experimentar aos amigos 

um aditivo alimentar. Na realidade, o efeito que 
o ouro e a prata garantem no momento de verter 
o licor no copo é deslumbrante, uma vez que as 
partículas ficam em suspensão durante alguns 
segundos.

Aliando esta visão apelativa do líquido a um 
sabor que conquista paladares ao primeiro gole 
(este licor tem apenas 18% de álcool), o Likoris 
foi conquistando elogios e galardões além-
-fronteiras, para reconhecimento e orgulho da 
enóloga. Envolvido numa imagem vanguardis-
ta e requintada, porque aos olhos de Natália a 
apresentação exterior do produto é crucial para 
marcar a diferença, o Likoris foi distinguido com 
uma medalha de prata no concurso ProSpirit – 
Premium Select Spirits International 2016, pro-
movido pela Selection Das Genussmagazin, na 
Alemanha. Ainda, este licor com ouro e prata foi 

nos jantares de convívio foram meio caminho 
andado para alcançar um néctar único e divinal 
que hoje é a estrela mais brilhante da marca. 
Combinando harmoniosamente os aromas mais 
apreciados nos seus testes, e adicionando-lhes 
mel, uma vez que Natália não aprecia licores 
adoçados pelo açúcar, a enóloga criou o Likoris, 
um “licor caracterizado por uma notável comple-
xidade aromática, de sabor suave e envolvente, 
obtido pela maceração prolongada de vários fru-
tos e especiarias, na pureza da aguardente e en-
riquecido com mel puro e flocos de ouro e prata 
comestível”, explica Natália. Sim, ouro e prata 
comestíveis. Porquê? De acordo com a explica-
ção de Natália, o ouro e a prata são apenas um 
detalhe estético. Como o mel que adocica o licor 
é de tom escuro, o ouro e a prata atribuem um 
contraste bonito e cativante, funcionando como 

TEXTO Andreia Ferreira  

CONHECER

MADE IN

Antes de começarmos, convém alertar o leitor que o texto que se segue deve ser bebido 
com moderação. Prepare o seu paladar e… à nossa!
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submetido, em março, a uma prova cega efetua-
da pelo conceituado sommelier Andreas Larsson, 
considerado o melhor do mundo em 2007, que 
lhe atribuiu 91 pontos e o destacado quarto lu-
gar no seu top de licores. 

Uma gama de produtos 
Aromatikus diversa 

A par do licor com ouro e prata que, aos pou-
cos, foi encantando até os paladares mais apu-
rados, o projeto Quantum P&G contém uma 
vasta gama de produtos, de origem biológica, 
abrigados sob a marca Aromatikus. Numa busca 
pelos sabores mais genuínos, esta sequência de 
produtos de excelência trouxe ao mercado novas 
propostas, utilizando sempre os aromas portu-
gueses como ingrediente mais precioso. Produzi-
dos através de métodos artesanais, sem recurso a 
corantes nem conservantes, os produtos da Aro-
matikus estendem-se em mel, compotas, azeite e 
cerveja. O mel multifloral de urze, rosmaninho 
e castanheiro, produzido na região de Montale-
gre, por exemplo, de cor âmbar-escura, textura 
aveludada, aroma intenso e persistente, enrique-
cido com flocos de ouro comestível para o tor-
nar mais resplandecente e atrativo, é uma das 
sugestões da marca. Quanto às compotas, a Aro-
matikus apresenta duas variedades: a compota 
de Mirtilo com Vinho do Porto e a compota de 
Abóbora com Amêndoa e Vinho do Porto, ambas 
elaboradas com produtos provenientes de agri-
cultura biológica e aromatizadas com o vinho. 
Mais, o Azeite Virgem Extra Biológico, resultante 
de uma seleção criteriosa de azeitonas biológicas 
da região do Douro Superior, “caracteriza-se pela 
suavidade e equilíbrio do seu sabor e pelo aroma 
medianamente frutado”, esclarece a marca. Para 
finalizar o leque de oferta, a cerveja de cevada 
maltada, fermentada a altas temperaturas e que 
possui “um aroma frutado intenso e notas de 
caramelo conjugadas com um amargor suave e 
final meio seco” dá o toque de requinte a uma 
gama que traz Portugal em cada embalagem.

Os produtos da Likoris & 
Aromatikus podem ser encontrados 
em lojas gourmet, de norte a sul do 
país. 

Na região de Braga, a gama variada 
da Likoris & Aromatikus pode ser 
adquirida nas seguintes lojas:
 
· Delight Store, no Largo do Paço, 
16, em Braga.

· Biobrassica, na Avenida Dr. 
António Palha, 15, loja 13, em 
Braga.

· Tentações Gourmet, na Rua Alves 
Roçadas, 158, em Vila Nova de 
Famalicão.

· Praça de Sabores, na Rura João 
Lopes O Velho, 63, em Darque, 
Viana do Castelo.

· Jorge Pastelaria, no Centro 
Comercial da Calva, Loja 1, R/C, na 
Póvoa de Lanhoso.

· Para além das lojas físicas, os 
produtos com o selo Likoris & 
Aromatikus estão disponíveis para 
compra no site By-PT.com.

culturalidade do Reino Unido, da facilidade que havia em falar com o 
chefe de departamento, do empreendedorismo anglo-saxónico.

Os Ingleses têm uma mentalidade insular e diferente. Desde o início dos 
tempos que aqueles 21 quilómetros do canal da Mancha são o equivalente 
a uma viagem à lua. É uma mentalidade mais prática mas ao mesmo 
tempo mais cultural. Sempre lhes fizeram cócegas os enigmas, as leis da 
natureza e da física. Sempre lhes intrigou que o conhecimento não seja 
posto em prática. 

O empreendedorismo cedo despertou várias mentes de outras paragens. 
Emigrantes de várias paragens largaram tudo para construir uma nova 
vida cheia de oportunidades como as que eu tive. Quando os mercados 
ruíram, tinha que haver culpados, e em vez de se apontar o dedo aos 
banqueiros, foram os emigrantes e a União Europeia que levaram com 
as culpas. Um processo que foi alimentado pelos partidos políticos de 
extrema direita.

Ov Reino Unido votou para sair da União Europeia. Mas não se 
esqueçam que 49% dos votantes são adeptos fervorosos da Europa 
comum. Não metam todos os Britânicos no mesmo saco. Houve muitas 
condicionantes para este resultado. Já muitos me telefonaram a dizer 
quão envergonhados estão pelos seus compatriotas. É preciso pensar 
naquela grande falange de Britânicos que desejaria partilhar o destino 
Europeu. O Reino Unido e o resto do continente Europeu são mais do que 
a soma das partes. E esta história ainda não acabou.

A Inglaterra decidiu que não pretende ser parte da União 
Europeia, arrastando a Escócia e a Irlanda de Norte. Só 
agora começou o verão mas o céu está negro, a anunciar um 
daqueles verões Britânicos.

Cheguei com a energia das pilhas novas, qual touro 
acabadinho de entrar na arena, para começar o curso de Genética na 
Universidade onde tinha sido clonada a Dolly. Cedo me deparei com o 
calor inebriante dos Escoceses e com o reservismo pálido dos Ingleses. 
Fazia-me confusão muita coisa. A obsessão dos britânicos em pedir 
desculpa e dizer obrigado a tudo, mesmo que não quisessem, a pressa 
em embebedarem-se nos pubs, a ausência de café decente, de pôr leite 
no chá, o modo frio como se cumprimentavam de manhã, quase sempre 
evitando o contacto, contrastado com os abraços e risos depois de umas 
quantas pints à noite.

Aos poucos fui-me habituando a certas coisas. Jantar cedo, ver jogos 
de snooker a fio, entender as regras de cricket e falar com o ror de 
outras mentalidades. O Reino Unido deu-me oportunidades como não 
as teria em Portugal.  A de fazer um doutoramento sem andar a pedir 
favores ou cunhas. A de decidir fazer um curso de medicina aplicando os 
conhecimentos anteriores. 

De repente, vinha a Portugal e algumas coisas faziam-me confusão. A 
praga das cunhas, o  chico-espertismo de alguns, o vício de levar o carro a 
todo o lado e os porteiros de discotecas com a arrogância dos bisontes. E 
ao mesmo tempo, quando em Portugal, começava a ter saudades da multi 

Já lá vão quase dezoito anos. Cheguei a Edimburgo num dia 
chuvoso de Outono, malas às costas, tupper ware com comida 

da mãe, as roupas todas comprimidas e uma cabeça de porco 
fumada, que o meu pai tinha posto na mala, sem me dizer, à 

última da hora.

E ESTA HISTÓRIA 
AINDA NÃO ACABOU

CONHECER

TEXTO Ricardo Peixoto
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ESPOSENDE 
UM PRIVILÉGIODA NATUREZA

E
sposende consegue aliar vários cenários: mar, rio, praia 
e campo. É um local onde se poderá praticar desportos 
náuticos, gozar de uma gastronomia fantástica e encon-
trar esplanadas, hotéis e agora até uma guesthouse onde 
poderá pernoitar.

A aposta no turismo tem vindo a compensar e, hoje em dia, 
Esposende tem muito para oferecer aos seus visitantes. No verão, 
a população da cidade triplica. As ruas cheias são o reflexo da 
crescente variedade de oferta e grande parte dos visitantes já nem 
são portugueses.

Os camps de kitesurf da Kook Proof são procurados de abril a 
outubro, principalmente por nórdicos e holandeses (ver reporta-
gem na página 68).

Esposende tem agora a sua primeira guesthouse, uma homena-
gem à avó Dolores, protagonizada pelos netos Ana e Miguel Silva 
(ver reportagem na página 64).

A história e património estão também patentes na cidade onde 
rio e mar se encontram. O Bar do Fôjo já faz parte da etnografia 
esposendense, místico e surpreendente. (ver reportagem na pági-
na 61).

O Centro Interpretativo de S. Lourenço e a Casa Museu Viana de 
Lima - Casa das Marinhas são dois exemplos da história de Espo-
sende (ver reportagem na página 66).

Se preferes planear tudo antes de sair de casa consulta o site 
www.visiteesposende.pt, onde poderás encontrar o que fazer, o 
que provar e onde ficar. O site tem também sugestões de roteiros, 
audioguias e mapas para fazers download.

TEXTO Sofia Moleiro  

Kitesurf, paddlesurf, equitação, golf, passeios pedestres, praias, jetski, passeios fluviais, mergulho, paintball, 
arvorismo, observação de aves, piscinas e muito mais.

DESFRUTAR

 É possível requisitar gratuitamente uma bicicleta      
 na Loja Interactiva do Turismo de Esposende.

 Ao apresentar o Passaporte Turístico poderá  
 ter um desconto de 5% a 15% nos produtos 
 apresentados (aulas de paddlesurf, kitesurf,
 passeios...). Basta pedi-lo na Loja Interactiva do   
 Turismo de Esposende.

 Loja Interactiva do Turismo de Esposende
 Morada: Av. Eng. Eduardo Arantes e Oliveira, 62   
 4740-204 Esposende
 Telefone: (+351) 253 961 354
 E-mail: cit.esposende@cm-esposende.pt

 Esposende Turismo é uma aplicação com toda a  
 informação que pode ser descarregada na play   
 store.

BAR DO FÔJO, AQUI 
COMEÇA A VIDA

TEXTO Luís Leite FOTOGRAFIA Nuno Sampaio

PETISCAR

Em 1974, a nortada trazia ares de liberdade.  Na margem esquerda do rio 
Câvado, onde as águas serpenteiam em direção ao oceano atlântico, jaz um 

pedaço de terra que parece ter vindo de outros tempos. É o Bar do Fôjo.
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peculiar, por vezes até cortante. Pergunto-lhe a 
idade, ao que me responde que “tenho os anos 
todos, ainda não perdi nenhum”. A frase que 
abre este texto tira-me as dúvidas e logo à entra-
da (como em vários locais do bar) uma inscrição 
indica-nos que abriu em 1974. O Bar está envol-
to numa vegetação complexa que, assim como a 
vida, cresce com toda a liberdade que quer. Na 
parte exterior vemos um tronco de uma árvore 
caída com palavras impregnadas: “Assim acaba a 
vida”, lê-se. Isso relembra-nos como tudo isto é 
efêmero mas recordemo-nos que do outro lado, 
no interior, essa vida que acaba também de algu-
ma forma começa.

Sérgio, de barba rija e mãos duras, como são 
os homens de cá, mantém um olhar profundo e 
uma paz imensa. É um homem imponente e da 
sua boca apenas ouvimos sinceridade com pon-
tadas de humor. O local, a personagem, o ar que 
se respira torna este espaço incomum e absoluta-
mente único. O Bar do Fôjo, mítico, único, tran-
scendente, abre aos fins-de-semana durante o in-
verno e durante a época de verão. Abre também 
em casos excepcionais, em homenagens, festas 
para os amigos ou festas das nortadas onde se 
faz uma homenagem ao vento. “As nortadas são 

É o “Sérgio do Fôjo, marca registada des-
de 1948”. Apesar de afirmar que não é 
um poeta, toda a história de Sérgio e 
do seu bar está envolta em poesia. “Foi 
aqui que fui feito”, diz. A história foi-lhe 

contada pela sua mãe: “Foi uma vez que vim de 
uma festa com o teu pai, no fim do fogo fomos 
para ali", contou-lhe. Ali, é onde o casal encon-
trou o lugar idílico, ao pé de um junco, para cele-
brar a magia que os unia. “A minha mãe contou a 
história e eu alarguei-o (o bar) até ao sítio onde 
ela me disse que eu fui feito”, acrescenta. É uma 
história bonita e o romantismo está instalado por 
todo lado. Há nomes de pescadores que morre-
ram, também aqui registados com todo o direito 
que têm a ser relembrados. Em todo o bar, as fra-
ses escritas são fruto dos pensamentos do dono. 
Aqui vive-se a máxima liberdade e a máxima de-
scontração: “Só faço o que gosto, dá-me prazer 
pregar, dá-me prazer escavar, dá-me prazer pin-
tar natureza, dá-me prazer escrever. Eu já não 
chamo trabalho à vida”, explica. Por muito que 
procurem colocar este lugar icónico nas rotas 
turísticas não há quem mantenha a genuína casa 
de pescadores tão ímpar e verdadeira como ela 
é como o seu criador.  O seu sentido de humor é 

o vento mais puro que existe, não são? Vem do 
mar… só têm um mal, quando está muito vento 
levantam as saias das mulheres”, ri-se. Aqui, a 
especialidade é o serviço. Estás mesmo à vontade 
e se o Sérgio estiver sem paciência diz-te para 
ires buscar uma cerveja à arca e para lhe dizeres 
quanto é que deves. 

Presente há cerca de 40 anos na margem 
esquerda do rio Cávado, o Bar do Fôjo teve já 
várias vidas, tendo influenciado várias gerações. 
Pais, filhos e netos frequentarem o mesmo lu-
gar em anos diferentes. Com tantos anos a ol-
har para o oceano, com um mundo aberto à sua 
frente, o capitão do bar teve oportunidade de 
visitar todo o planeta mas este cantinho, que 
parece ter vindo de outro mundo, não tem com-
paração: “Já passei tantos, tantos, tantos sítios do 
mundo. E acho mesmo que o mais bonito é este. 
São muitos anos a viver confrontado com o rio, 
com o mar, com as pessoas que chegam e vão e 
muitas ficam. Uns vêm e vão… e outras ficam 
para sempre”.

Nós viemos para voltar e para o Sérgio, por 
muita água que corra naquele rio, há coisas que 
não mudam. É assim que começa a vida.
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DESFRUTAR

E
ntranhadas nas paredes da casa da Rua 
Conde Agrolongo, em Esposende, as 
memórias da avó Dolores deram origem 
à Esposende Guesthouse. Os seus netos, 
Ana e Miguel cumpriram o desígnio de 

manter a casa preservando assim a memória da 
tão querida avó. Após o seu falecimento e perante 
a decisão de vender a casa ou rentabilizá-la, os 
irmãos uniram esforços e fizeram nascer a primei-
ra guesthouse de Esposende. O sonhvo dos dois 
irmãos esposendenses começou a desenhar-se re-
alidade desde abril e, apesar da reformulação, a 
primeira Guesthouse de Esposende continua a ser 
a casa da avó tal como Ana a recorda. 

A casa, com vista para o rio, está decorada de 
forma simples, com destaque para as madeiras. 
Tem um pequeno mostruário com fotografias de 
família e peças tradicionais. Ali está a fotogra-
fia da Avó Dolores decorando uma prateleira. A 
caminho vem um quadro onde será escrito casa 
da avó como carinhosamente a família e amigos 
continuam a referir-se a esta casa. “Em família é 

TEXTO Sofia Moleiro

A GUESTHOUSE QUE 
ERA A CASA DA AVÓ

ESPAIRECER

Idealizada por dois irmãos da terra, Ana e Miguel Silva, a Esposende 
Guesthouse é a primeira do género na cidade. Com espírito jovem faz 
uma homenagem à memória da Avó Dolores.

NUNO SAMPAIO

QUARTOS
4 Quartos partilhados com beliche
1 Quarto duplo com vista rio

WI-FI GRATUITO

TERRAÇO

COZINHA

a casa da avó! Quando estou em casa não digo 
que vou à Guesthouse, digo vou à casa da avó. 
Até os meus amigos o dizem”.

PARCERIAS COM A COMUNIDADE

A ideia de existir uma Guesthouse nesta ci-
dade foi bem recebida: “as pessoas dão-nos 
os parabéns porque é algo novo e que ajuda o 
turismo”, refere Ana. Desde o início do projeto, 
pensando também nos meses de inverno, Ana e 
Miguel procuraram parcerias rentáveis. De mo-
mento, hospedam os jovens de intercâmbio cul-
tural, trazidos pela associação EuroMob, e em 
julho e agosto recebem os praticantes de kitesurf 
que frequentam os camps da Kook Proof, escola 
de kitesurf. 

MAIS DO QUE UMA GUESTHOUSE   

A Guesthouse funciona também como hos-
tel. Tem quatro quartos partilhados com beli-
ches e um quarto duplo com vista rio, cozinha e 
restantes espaços comuns, como sala e terraços. 
Relembrando os (ainda recentes) primeiros dias 
do negócio, Ana refere que estiveram abertos 
durante cerca de 15 dias sem parcerias e que, 
para sua surpresa, hospedou muitas pessoas que 
faziam o Caminho de Santiago. “As pessoas po-
dem partilhar a casa e experiências, já aconteceu 
partilharem aqui um laço de amizade e depois 
seguirem juntos no Caminho”. Não seguimos 
juntos o Caminho mas conhecemos Bjorn Soyer 
Deutsdier, psiquiatra suíço, peregrino de Santia-
go pela segunda vez em dois anos consecutivos:  
“Adoro fazer o caminho. É mágico, as pessoas, as 
vilas”, conta com um sorriso. Apesar de ter che-
gado apenas há três horas já consegue destacar a 
simpatia com que foi recebido.

A casa da avó, EsposendeGuesthouse está a 
prosperar e adivinha-se um futuro risonho. “O 
ponto principal foi manter a casa, mas também 
promover o mar e os desportos”, refere a propri-
etária. O verão já começou e a casa azul à bei-
ra-rio plantada é um excelente sítio para aprove-
itar Esposende e as suas iguarias.

esposendeguesthouse.com

 (351) 932 832 818

PREÇOS
A partir de 12€

ESPOSENDE GUESTHOUSE

NUNO SAMPAIO
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C
asa das Marinhas (1954-1957) é uma obra de arquitetura de 
autoria do arquiteto Viana de Lima. Um “solar dos tempos mo-
dernos” nas suas palavras. A casa reflete um equilíbrio entre os 
conceitos de modernidade e os de caráter mais tradicionalista.

Viana de Lima (1913-1991) frequentou a Escola de Belas Ar-
tes do Porto licenciando-se em 1941. No seu testamento deixou claro que 
gostaria de galardoar o melhor aluno dos cursos de arquitetura e de pintura 
da universidade que frequentou. Atualmente, através de um acordo entre a 
Universidade do Porto e a Câmara de Esposende, a sua vontade foi respei-
tada e todos os anos é atribuído o Prémio Viana de Lima no valor de 2.000 
euros aos melhores alunos dos respetivos cursos.

Dedicou-se a projetar edifícios de carácter habitacional, tendo sido con-
sultor em vários municípios portugueses. O seu percurso fê-lo atravessar o 
atlântico, onde, a convite da Unesco, deu aulas no Brasil. Projetou ainda na 
Malásia, Marrocos, Moçambique e Tailândia.

Para os apaixonados por arquitetura é uma visita imprescindível. O imó-
vel está classificado como Monumento de Interesse Público.

CASA MUSEU VIANA DE LIMA 
 CASA DAS MARINHAS

DESFRUTAR

Natural de Esposende, Alfredo Evangelista Viana de 
Lima foi considerado como um dos principais arquitetos 
responsáveis pela implementação do movimento moderno 
da arquitetura em Portugal.
TEXTO Sofia Moleiro

VISITAR

ENTRADA GRATUITA
Marcação prévia para visitas de grupo

Horário
JUNHO - aberta durante as tardes de 

segunda a sexta.
JULHO e AGOSTO - aberta às sextas, 

sábados e domingos das 14 às 17h
 

museu.municipal@cm-esposende.pt

(+351) 253 960 100
 

Av. 19 de Agosto (EN13) 
4740-571 Marinhas, Esposende

Viana de Lima projetou 
a Casa das Marinhas

CENTRO 
INTERPRETATIVO 
DE S. LOURENÇO
O Centro Interpretativo de S. Lourenço 

(CISL) é uma instituição permanente, sem 
fins lucrativos. O CISL é constituído pelo cas-
tro de S. Lourenço e por um espaço que inclui 
a área envolvente. Dispõe de uma exposição 
permanente, que exibe algum do espólio re-
cuperado das escavações e uma sala que al-
berga exposições temporárias. 

No castro de S. Lourenço é possível visi-
tar um povoado fortificado, no qual foram 
encontrados vestígios que recuam ao séc. IV 
a.C. O Monte de S. Lourenço é também um 
local com uma incrível beleza paisagística e 
com um miradouro sobre o Atlântico.

ENTRADA GRATUITA
www.cm-esposende.pt

arqueologia@cm-esposende.pt

(+351) 253 960 100

CME - Centro Interpretativo de S. Lourenço 
Praça do Município 

4740-223 Esposende

Legenda da foto: Castro de São Lourenço

Interior da 
Casa das Marinhas

Primeira série, estudo do 
alçado do moinho
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TEXTO Luís Leite  FOTOGRAFIA Gentilmente cedidas pela Kook Proof

BEM VINDOS 
À FAMÍLIA KOOK PROOF

PRATICAR

O logo mostra-nos uns olhos divertidos. Kook Proof é uma escola de desportos 
naúticos, situada em Esposende. É uma das grandes impulsionadores da 
prática de kitesurf em Portugal. A aventura começa aqui.

junto às margens que se situa a doca dos 
pescadores. A lota alberga a escola Kook Proof 
que oferece várias atividades: surf, kitesurf, 
paddlesurf, windsurf, yoga e mountain bike. É 
procurada durante a época de verão e durante 
todo o ano pelos praticantes de kitesurf, 
desporto para o qual a região oferece excelentes 
condições por estar exposta a ventos fortes. A 
cidade desenha-se ao longo das margens do 
rio e a sua situação geográfica garante a oferta 
de inúmeros restaurantes de ótima qualidade. 
A Kook Proof destaca-se pela envolvência que 
propicia com a comunidade: “Desde o momento 
que os vamos buscar (os clientes) ao aeroporto 
até ao momento em que os levamos de volta 
tentamos dar a melhor experiência possível aqui 
em Esposende”, conta-nos Pedro Bessa, um dos 
sócios da empresa.

Começaram de forma casual, com Tiago 
Rocha e Anders Modin a receber amigos que 
queriam fazer kitesurf. A norte do Porto não 
havia ainda nenhum projeto semelhante, apesar 
de ser um dos melhores locais do mundo para 
praticar este desporto náutico. “Os melhores 
sítios para fazer kitesurf são aqui e no Alvor. O 
spot de Viana também é muito bom mas ainda 
não tem muito clientes estrangeiros. Isto é um 
trabalho que leva muitos anos a desenvolver 
e o ponto fundamental é conseguir parceiros 
internacionais que vendam este camp”. 

A aposta de oferecer uma sensação integrada 
na zona geográfica moldou o negócio. Hoje, a 
estratégia está estabelecida mas no início não 
foi um rio de rosas. “No início ninguém nos 
queria arrendar uma casa, éramos os malucos 
do kitesurf. Depois, conseguimos uma casa e 
depois outra e de momento temos três casas. 
No pico do verão vamos trabalhar também com 
a EsposendeGuesthouse”, refere Pedro Bessa. 
(sabe mais na pág. 64)

A chave do sucesso são as muitas horas 
investidas no marketing online. Praticar kite 

É
é caro para a carteira portuguesa e por isso 
mesmo não dependem do cliente nacional. 
O preço elevado deve-se ao rigor com que se 
trabalha por aqui. Os instrutores são caros 
porque têm de ter um curso certificado IKO, 
Internacional Kiteboarding Organization. 
Aqui também não se dispensam os barcos 
para rescue, sendo a segurança um valor 
fundamental. 

O local para a prática de kitesurf é na boca 
do rio, junto ao mar: “Este spot tem uma coisa 
diferente do comum, só se consegue aceder 
ali ou de barco ou a andar 20 minutos a pé”. 
Para levar as pessoas para o outro lado, usam 
um taxiboat. O negócio tem vindo a crescer, 
acabando por criar postos de trabalho. Hoje são 
seis pessoas fixas e no verão, com os feeelancer, 
chegam a aumentar para perto de 17 pessoas.

RELAÇÃO COM OS PESCADORES

São homens da água, do mar e do rio e 
convivem lado a lado: “Sempre nos demos 
muito bem com a comunidade piscatória”, 
confirma Pedro Bessa. O primeiro escritório 
da Kook Proof localizava-se mesmo ao lado do 
Marina, um café habitualmente frequentado por 
pescadores: “O Tiago quando veio para aqui, 
escolheu um local a paredes meias com o café e 
a associação de pescadores. Houve sempre uma 
relação muito próxima”. Hoje, esta simbiose 
está ainda mais enraizada com a inserção da 
escola no edifício da doca dos pescadores: “tem 
todas as condições para os clientes, antes e 
depois da prática”, refere Pedro Bessa.

A APOSTA NUM TURISMO 
DE COMUNIDADE

“Levamos os nossos turistas aos restaurantes, 
bares e padarias daqui”, refere o administrador. 
Desde os primeiros passos do negócio que 
pretenderam retribuir à comunidade as 
condições que esta lhes proporcionava. A 
filosofia passa por oferecer uma experiência, 
não só uma atividade desportiva ou de 
verão. A proximidade que alcançaram com a 
comunidade faz com que possam criar uma 
experiência turística agradável. “Achamos que 
era importante termos mais negócios, padarias, 
confeitarias, restaurantes e bares que estivessem 
preparados para receber os turistas com 
qualidade”, conta. Nunca tiveram a pretensão 
de centralizar a oferta na sua empresa. Aqui, 
retribuir e oferecer o que de melhor há na 
região é regra. Todos ficam a ganhar e os 
turistas partem maravilhados, muitos com a 
pretensão de voltar em poucos meses. Pedro 
Bessa explica: “Achamos que se fossemos 
centralizar tudo, se fossemos uma ilha, não 
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iríamos oferecer ao turista aquilo que temos de 
qualidade. Aqui comes-se muito bem, há sítios 
muito giros para ir à noite. Um exemplo muito 
simples é o Vermelhinho, que trabalha muito 
bem o Gin”.

TIAGO ROCHA - IKO COACH 
E FUNDADOR DA KOOK PROOF

O cliente típico é o escandinavo ou holandês 
porque têm mais possibilidade económicas e 
mais tempo de férias. “Tentamos que eles (os 
clientes) sintam o que é estar em Portugal. Eles 
vêm pelo kitesurf mas acabam por se enamorar 
por Portugal, pela comida que é fantástica, 
pela noite que é diferente e interessante. 
Locais como o Bar do Fôjo são únicos e isso 
marca”, conta-nos Tiago Rocha, um grande 
impulsionador do kitesurf em Portugal.

Para quem não tem a carteira recheada, há 
outras atividades prazerosas para desfrutar 
nestes meses de verão. O Paddlesurf é uma das 
atividades mais requisitadas. Tiago recomenda 
que se experimente: “o Padlesurf é mais 
económico, tem aqui os canais e é mais calmo”.  

Cátia Mariano deslocou-se de Lisboa para 
fazer o curso IKO com Tiago Rocha. O facto 
de ser uma escola portuguesa pesou na sua 
decisão. Refere que aqui há condições invejáveis 
para quem segue o desporto há algum tempo. 
Mas o que apaixona tanta gente para praticar 
esta modalidade? “O Kite é fantástico, no início 
não é assim tão fácil mas depois de começar 
é uma sensação de liberdade, de deslizar, de 
voar na água. É aquele minuto que é nosso”. 
Laurence Sofia Branco é francês e regressou a 
Esposende para, também ele, realizar o curso 
de IKO: “Já cá estive várias vezes e gosto muito. 
São muito simpáticos e estão aqui para ensinar 
kite mas também para ajudar os alunos, não só 
para ganhar dinheiro”. Quando está ao serviço 
da sua profissão está sempre a pensar no Kyte: 
“De momento eu sou polícia mas no final do 
ano vou ensinar kitesurf durante quatro meses e 
gostaria mesmo de ser instrutor”, conclui.

Estamos de olho em ti! Vem até Esposende e 
junta-te à família Kook Proof.

O QUE QUER DIZER KOOK PROOF? 

Kook era uma palavra associada ao surf, refere-
se essencialmente a um amador ou iniciante. O 
termo kook proof foi inicialmente usado para 
definir a técnica de colocação das linhas dos 
kites. Nos primeiros kites todas as linhas tinham 
nós e laços, o que era confuso. O sistema kook 
proof é à prova de qualquer iniciante. Nele, duas 
das linhas têm nós e duas têm laços. O mesmo 
acontece com o kite, sendo mais fácil fazer as 
ligações. Com o tempo este sistema tornou-se 
padrão e o termo kook proof caiu em desuso.

CAMP

Com duração de cerca de uma semana, um camp 
inclui atividades, estadia e um acompanhamento 
personalizado por parte da equipa Kook Proof.

en.kookproof.com/
info@kookproof.com

Esposende, Portugal
(+351) 93 999 00 70
(de abril a outubro)

Santa Maria, Cape Verde
(+238) 931 6661 

(de novembro a março) 



SHOPPING

1. Blazer VICRI 349€
2. Óculos See Concept 35€
3. Blazer de Smoking 265€
4. Lenço VICRI 40€
5. Gravata VICRI 70€
6. Sérum Papillon 23€ 

A época de casamentos está oficialmente aberta 
e a busca pelo look perfeito também. 

Fatos elegantes e distintos só podem ser encon-
trados na Ladyboss.

shop@ladyboss.pt
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Elegante e moderno

SHOPPING

1. Vestido 790€
2. Sapato Azul Xperimental Shoes 135€
3. Anéis Maria do Vale Prateado 20€ Dourado 24€
4. Sapato Preto/Nude Xperimental Shoes 135€
5. Vestido 110€

A época de casamentos está oficialmente aberta e 
a busca pelo look perfeito também. 

Poderá encontrar o seu vestido ideal na ladyboss.

Extravagante ou minimalista

shop@ladyboss.pt
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DESFRUTAR

MUST-HAVES
MIMAR

POR Leonor Pereira

CRISTAIS

Os estilos western e boémio impulsionam os 
cristais como detalhe must-have da estação.
Estes conferem um look mais fresco e 
orgânico à bijuteria.
Os cristais mais pequenos e delicados criam 
peças versáteis que funcionam em qualquer
estilo. Em formato grande, é um acessório de 
destaque que combina melhor com looks
minimalistas.

TACÃO LARGO

Guarde os stilettos pois os tacões largos são o must-
have da estação!
Adequados a qualquer idade, o tacão pode ser alto, 
mais elegante, ou médio, mais confortável e tendência.
Este tipo de tacão pode ser associado a vários estilos, 
desde dos mais desportivos aos mais formais.

CINTO COM NÓ

Para dar ênfase à cintura, use um cinto fino, com 
um nó e pontas compridas.
É um detalhe must-have, que cria interesse 
visual e pode ser usado em calças, macacões ou 
vestidos. Cores e texturas diferentes permitem 
coordenar com vários estilos.

MACACÃO COM 
PERNEIRAS LARGAS

O macacão, peça-chave no guarda-roupa 
contemporâneo, é atualizado com perneiras 
largas.
Para um estilo mais feminino, opte por tecidos 
leves e esvoaçantes. Se preferir um look mais 
tendência, procure opções midi ou pelos 
joelhos.
Em ganga, as jardineiras servem de inspiração 
para esta peça, tornando-a perfeita para um 
estilo mais jovem.

 Zara 39,95€

 Zara 29,95€

 H&M 9,99€

 H&M 6,99€

77

CABEDAL ENTRANÇADO

Os cintos em cabedal entrançado são um item 
clássico no guarda-roupa masculino.
No entanto, para esta estação, o efeito entrançado 
difundiu-se a outros acessórios.
Sapatos, pulseiras e até relógios são atualizados 
com este efeito para criar peças singulares, com 
maior interesse visual.

CAMISA COM GOLA MAO

A gola Mao é um must-have da estação, 
adaptando-se a vários estilos e idades.
A clássica camisa branca é renovada com este 
pormenor, conferindo um look mais
moderno.
Para um estilo mais casual, opte por estampados 
ou tons índigo lavados.
Esta camisa pode ser usada abotoada até a cima 
ou aberta sobre uma t-shirt.

Massimo Dutti 129€

Mango 15,99€

Zara 29,95€

 Zara 29,95€

CALÇAS DIREITAS CROP

Como alternativa às calças afuniladas, surgem as 
calças com perneiras direitas e mais largas.
Para um estilo mais atual, a bainha deve assentar no 
osso do tornozelo ou na canela, e serem usadas sem 
meias.
Este tipo de calça pode ser combinado com camisas 
ou t-shirts, conferindo modernidade
a qualquer estilo.
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Nuno Sampaio - As tuas fotos são-nos 
familiares; são intimistas cheias de ausências 
permanentes. Constróis as tuas leituras 
fotográficas a partir de que universo?

Bruno Gonçalves - A empatia talvez seja a 
principal lei que rege o universo a partir do 
qual fotografo. Encontrei na fotografia um 
meio de demonstrar a importância e o interesse 
que algum tema tem para mim através da 
dedicação que coloco em fotografá-lo: seja uma 
amizade, uma rua, uma paixão, uma causa, 
ou um desconhecido. Salvo raras obras do 
acaso, para se tirar uma boa foto é necessária 
muita concentração e uma dose ainda maior 
de paciência, tornando-se impossível dedicar 
esse esforço a um tema que nada te diga. Nesse 
sentido talvez a familiaridade seja reflexo da 
empatia necessária para que a foto exista.      

A tua força exponencial revela-se no preto e 
branco?
Embora não tenha uma preferência pela 
fotografia a preto e branco em detrimento da 
cor, efetivamente, olhando ao meu histórico, 
a probabilidade de após o disparo a cena se 
revelar monocromática é maior. O facto de 

ter visto e folheado milhares de fotografias a 
preto e branco de excelentes fotógrafos terá 
certamente contribuído para influenciar o modo 
como apreendo o que observo e o registo. Por 
exemplo, quando componho uma imagem o 
contraste entre os claros e escuros é um dos 
fatores nos quais coloco mais atenção e o preto 
e branco de certa forma cria uma abstração que 
o valoriza.  

De vez em quando rompes os tons cinza 
e acrescentas cor. Essas fotos fazem mais 
sentido a cores, ou é um género de fuga - vir 
respirar à superfície? 
O meu modus operandi baseia-se sobretudo 
na reação ao que observo. No fundo é como 
referes - essas fotos acabam por fazer mais 
sentido a cores. Como mencionei anteriormente 
não tenho uma predileção pelo preto e branco 
e tampouco me sinto acorrentado a ele por 
eventuais questões de “identidade fotográfica”. 
Não atribuo muita importância a esse fator. 
Considero que existem fotografias interessantes 
a cores e fotografias interessantes a preto e 
branco. Se te deparas com uma cena cujo 
enquadramento é valorizado sobretudo pela cor 
e tem significado para ti ao ponto de quereres 

“O facto de ter visto 
e folheado milhares 
de fotografias a 
preto e branco de 
excelentes fotógrafos 
terá certamente 
contribuído para 
influenciar o modo 
como apreendo o que 
observo e o registo.“

A SOMBRA DO CÉU
TEXTO Nuno Sampaio  FOTOGRAFIA @brunoccgoncalves

BRUNO GONÇALVES ESTÁ NA RUA

ficar com uma memória dela ou partilhá-la com 
outros, porque não?  

É raro encontrar uma fotografia tua sem uma 
presença humana. Os sítios e as coisas fazem 
mais sentido assim, com a sombra de alguém?
Fazem. As pessoas são um dos temas que mais 
interesse tenho em fotografar devido à sua 
complexidade, heterogeneidade e também 
por ser grande desafio na composição de uma 
fotografia interessante porque não temos o 
controlo total sobre os elementos.

Espreitamos o teu site e descobrimos que já 
viajaste bastante: Segovia, Madrid, Lisboa, 
Roma, Braga… Algum destes locais é mais 
especial para fotografar? Porquê?
Substituindo Segovia por Alcalá de Henares 
encontras as minhas cinco cidades prediletas, 
por diferentes motivos. Braga é a mais especial 
porque foi a primeira onde fotografei. Embora 
não seja propriamente um viajante gosto de 
deambular pelas suas ruas como se fosse, 
descobrindo novos lugares. Em Lisboa estudei 
vários anos e a sua famosa luz, o Tejo, os becos 
e pátios, serão sempre especiais de fotografar. 
Entre Alcalá, onde estudei durante um ano, e 
Madrid deu início a rotina quase obsessiva de 
fotografar todos os dias que dura até hoje. Por 
último Roma é uma cidade que simplesmente 
me fascina pela sua mística. 

Um fotógrafo/a que gostasses de fotografar? 
Qual o sítio que escolherias para o/a 
fotografar?
Elliott Erwitt a fotografar Braga por um canudo, 
no Bom Jesus.

Uma rua que nunca fotografaste mas está na 
tua lista. 
A Via Granili, na ilha italiana de Ventotene, para 
fotografar as rampas mais belas alguma vez 
construídas. 

@luckyrb20 3º @isaquedaniel
marquesdias_

@joaolpereira__

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

“A empatia talvez seja 
a principal lei que rege 
o universo a partir do 
qual fotografo”



AGENDA CULTURAL
JULHO‘16

20
SUN ARAW BAND
MÚSICA

O gnration e o festival Milhões de 
Festa apresenta Sun Araw Band em 
ensaio aberto antes do concerto 
no Milhões de Festa e fruto da 
residência artística no gnration.
Os portadores de Bilhete para o 
Milhões terão entrada gratuita.

5€
gnration - Braga
22h

21-24
MILHÕES DE FESTA
MÚSICA

Nos próximos dias 21, 22, 23 
e 24 de Julho, os triângulos 
regressam à cidade do galo pelo 
sétimo ano, fruto da colaboração 
entre o Município de Barcelos 
e a Lovers & Lollypops, com a 
promessa única a que nunca 
faltou: subir o astral com música 
de coordenadas e influências tão 
dispersas e desafiantes quanto 
soberbamente captivantes. Serão 
os dias da piscina, da boa onda e 
da partilha a matar saudades dos 
cinco anos volvidos e a alimentar 
as que se formarão para 2016.

55€ PASSE GERAL
Barcelos

9
NOITE BRANCA
MÚSICA / OUTROS 

No dia 9 de julho, Guimarães volta 
a transformar-se num enorme palco 
branco com música para todos 
os gostos e muita animação. A 
Noite Branca é uma das festas mais 
acarinhadas pelos vimaranenses 
que, nesta data, saem à rua e 
enchem a cidade com uma alegria 
contagiante.

ENTRADA GRATUITA
Guimarães (vários locais)
20h-03h

16
STONE WALLS FESTIVAL
MÚSICA

O festival STONE WALLS ambi-
ciona a sua primeira edição no 
presente ano 2016, com estimativa 
para dia 16 Julho. Por vontade dos 
proponentes, o festival terá como 
horário “tipo SUNSET”, isto é, 
abertura às 14:00H e encerramento 
às 22:00H.

10€ / 15€
Viana do Castelo

29
DEOLINDA
MÚSICA

Os Deolinda estão de volta! Três 
anos após terem partilhado con-
nosco o seu “Mundo Pequenino” e 
terem tornado o seu Mundo mes-
mo pequenino com uma extensa 
digressão que os fez pisar muitos 
palcos portugueses e internacio-
nais, a banda regressa agora com 
um novo disco que promete voltar 
a instalar-se nas gargantas e nos 
corações do público. 

20€
Theatro Circo - Braga
22h

15
LUCAS GUTIERREZ
ESPETÁCULO AUDIOVISUAL

Lucas Gutierrez , artista digital 
oriundo da cidade de Belén, de 
momento encontra-se focado em 
diversas experiências audiovisuais, 
vinculadas no trabalho ao vivo e na 
manipulação de imagem digital e 
de som em tempo real. 

3€
gnaration - Braga
22h

30
JE SUIS CORDES
STAND-UP COMEDY

Este espectáculo marca o 
regresso ao estilo de stand-up 
comedy puro a que Rui Sinel 
de Cordes nos habituou em 
Black Label  e Punchliner , pelo 
que o público pode contar com 
estórias engraçadas, one-liners, 
pensament... oh, quem é que 
estamos a tentar enganar? Será 
mais uma noite épica de rock'n'roll 
em forma de comédia, sem 
regras nem pedidos de desculpas 
e carregado de Gin tónico e 
verdades incómodas. Mas acima 
de tudo, Gin tónico.

15€
Theatro Circo - Braga
21h30
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Q
uem nunca acordou com o sentimento de ter sido derrubado 
por um camião? Quem nunca acordou com a determinação 
de ficar mais 10 minutos na cama? Quem nunca acordou a 
juramentar a si mesmo deitar-se mais cedo na noite seguinte? 
O sono é hoje, hipoteticamente, um dos supremos dilemas 

que atormentam as nossas vidas. E como outras matérias, talvez de inferior 
relevância, passam ao lado de quem nos governa. E olhem, caros amigos, 
que eu bem os vejo a dormir!

O leitor já o sabe, eu gosto de remar contra a maré. Obtenho prazer 
na procura de soluções que permitem melhorar a qualidade de vida dos 
indivíduos. Por isso, hoje decidi partilhar com vocês o segredo para acordar 
“como novo”, do jeito que dita a expressão.

Tem a sensação de acordar tão cansado que é impossível estar 
melhor de manhã, depois de horas de sono, do que antes de ter 
dormido? 

A solução é irmos para a cama tão fatigados que seja irrealizável estar 
melhor ao amanhecer. Portanto, antes de dormir, desgaste. Pode escolher 
uma de várias opções: aspirar a casa, passar a ferro, limpar os vidros ou 
fazer o amor. Atenção, se é um homem casado e colocou a sua senhora 
a efetuar algumas das primeiras tarefas, vai poder esquecer a última. 
Por outro lado, se a sua mulher o obrigou a realizar os pontos relativos 
à limpeza da casa é provável que ela não esteja a contar consigo para a 
prática da opção final. Cautela amigo!

Tem a sensação de acordar com mais vontade de dormir do que 
quando se deita? 

A solução é mudar de despertador, encontre a melodia que o faz querer 
erguer do leito a correr para desligar o mesmo. Existem três grandes 
clássicos: “Vou-te Excluir do Meu Orkut” de Elvis Santiago, “Eu Fiz 
Marmelada” de Joana e “Esfrega o Pito com Alho” de Saúl.

Se a técnica do despertador não resultar, apesar de já testada tão 
cientificamente como certos suplementos alimentares, pode optar por uma 
segunda escolha. Durma com o seu companheiro(a) (caso seja solteiro(a) 
encontre alguém com quem dormir) e coloque diariamente os seguintes 
ingredientes no prato do jantar: feijões e grão-de-bico. Estes excelentes 
estimuladores de gases vão ajudar a que se despertem reciprocamente no 
meio de uma bruma matinal agradável e, eventualmente, acompanhada de 
um som quente e húmido. 

Tem necessidade de se levantar a meio da noite para urinar, mesmo 
tendo aliviado a bexiga antes de se deitar?

A solução aqui é simples: deixe-se de merdas e não seja maricas! Isso até 
lhe fica mal, faz-me lembrar um outro que urinava sentado. Bem, não vou 
expor aqui a vida privada dos meus amigos.

PS: a vertente científica deste artigo baseia-se no saber do escritor, pelo 
que pode assumir todo o conteúdo como verídico e comprovado.

Este artigo não foi escrito ao abrigo do novo acordo ortográfico

OPINIÃO

A CURA PARA O SONO
NAS MINHAS PALAVRAS

CRÓNICA DE HUMOR

ILUSTRAÇÃO Nuno Simões

ruileitegoncalves@gmail.com

TEXTO Rui Leite Gonçalves
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