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EDITORIAL

Um paraíso remoto 
aqui ao lado 

EM JUNHO, A RUA CONVIDA A DESCOBRIR AS 
MARAVILHAS DO ÚNICO PARQUE NACIONAL 

EM PORTUGAL, NUMA AVENTURA PELOS 
MELHORES LOCAIS PARA REALIZAR TURISMO 

DE NATUREZA. DESDE JÁ, DEIXAMOS UM 
AVISO: ISTO É MUITO BONITO, MAS CANSA! 

MAS NÃO HÁ NADA QUE AS ÁGUAS TERMAIS 
OU AS LAGOAS SELVAGENS NÃO CUREM. 

Foi com alguns pontos marcados no mapa que nos pusemos a 
caminho, por estradas estreitas de terra batida. Pelas monta-
nhas, com as sapatilhas como aliado essencial para a desco-
berta, subimos rochas, pulámos cursos de água e alcançámos 

locais que nunca imaginamos existirem. A beleza do Parque Nacional 
da Peneda-Gerês é imensa, tal como a sua biodiversidade que, cada vez 
mais, exige preservação e cuidados. Foi com esta ideia, de um turismo 
que impulsiona desenvolvimento e pede conservação, que partimos pe-
las serras que compõem os cinco concelhos que fazem parte do Parque 
Nacional. Do Gerês típico das fotografias das redes sociais ao paraíso 
remoto de Castro Laboreiro ou Pitões das Júnias, a RUA viajou, com 
precaução, em busca dos recantos quase perdidos do mapa que leváva-
mos na mala. Encontrámos histórias, vida perto do esquecimento e ho-
rizontes que nos fazem querer voltar, sem medo de repetir um percurso 
sinuoso cuja única recompensa que nos traz é a partilha de memórias, 
de pessoas e lugares. 

Em junho, com o verão a bater-nos à porta, as lagoas e cascatas mos-
tram-se convidativas num Gerês imenso de trilhos, atividades radicais 
e paisagens sublimes, iluminadas pelo sol – e pôr-do-sol, com uma luz 
única a cair sobre o arvoredo. Mas nós fomos mais longe: o Gerês é 
casa de muitos, durante todas as estações do ano, por isso, enquanto 
desenha os seus planos de viagem, lembre-se de contar tempo para 
conversas, dando você próprio luz aos dias de quem vê as aldeias pin-
tarem-se de deserto.  

Andreia Filipa Ferreira
Diretora
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Festas Antoninas decorrem de 8 a 13 
de junho em Famalicão

 São seis dias de festa, com a bênção de Santo António! Reconhecida como 
uma das mais genuínas romarias minhotas, as Antoninas em Famalicão são 
de 8 a 13 de junho e a animação está garantida na programação. O ponto alto 
da romaria este ano é, para além da grande noite das marchas, o concerto 
de entrada livre da banda portuguesa D.A.M.A. “As Festas Antoninas simboli-
zam a essência das gentes de Vila Nova de Famalicão. São um traço marcan-
te da nossa memória coletiva e um momento de valorização e afirmação das 
tradições, identidade e história da nossa comunidade”, referiu o presidente 
da Câmara Municipal, Paulo Cunha.
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Bienal de Cerveira procura 
intervenções artísticas

A Fundação Bienal de Arte de Cerveira lança o desafio a artistas nacionais 
e estrangeiros para o envio de propostas de intervenção no âmbito do pro-
grama complementar da XX Bienal Internacional de Arte de Cerveira, que 
decorre de 10 de agosto a 23 de setembro.
O Concurso de Intervenções Artísticas 2018 decorre até 22 de junho e tem 
como objetivo a promoção das artes e da cultura contemporânea. Procu-
ram-se projetos inovadores e transversais a todas as áreas artísticas (artes 
visuais, artes performativas e audiovisual, nomeadamente teatro, dança, 
música, circo, grafiti, performance, pintura, escultura, instalação, vídeo, fo-
tografia, entre outros), para integrar a programação complementar da bie-
nal de arte mais antiga do país e da Península Ibérica. 

Feira Afonsina leva Guimarães 
numa viagem no tempo 

De 21 a 24 de junho, a cidade de Guimarães apresenta a Feira Afonsina, 
um evento que evoca a memória e identidade histórico-cultural dos 
vimaranenses. Com o Tratado de Zamora como mote para a edição de 
2018, a Feira Afonsina transforma a cidade berço num verdadeiro espaço 
temático, conduzindo o imaginário da comunidade para os tempos de D. 
Afonso Henriques. 
A Feira Afonsina afirma-se como uma das mais importantes recriações 
históricas a nível nacional e tem conquistado a sua posição entre as feiras 
medievais a nível europeu.

Vinhos da marca Valados de Melgaço 
distinguidos no Sommelier Wine Awards

Os vinhos Valados de Melgaço Reserva 2016 e Valados de Melgaço Natural 
2016 da produtora da região dos Vinhos Verdes com o mesmo nome foram re-
centemente distinguidos com medalha de prata no Sommelier Wine Awards, 
um dos principais concursos britânicos, exclusivamente direcionado para o 
mercado on-trade, com um painel de jurados composto pelos principais som-
meliers de cadeias de hotéis, restaurantes, bares e garrafeiras. 
De acordo com Artur Meleiro, um dos proprietários da empresa Valados de 
Melgaço, esta distinção é muito importante: “Não só pelo reconhecimento da 
qualidade dos nossos vinhos, mas também porque possibilitam a sua divul-
gação num mercado de referência, o britânico, que é também uma porta de 
entrada para outros importantes mercados”. 

RADAR
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Gerês tropical
“O GERÊS É ABISMAL NO INVERNO. NO 
VERÃO É SOPA. HÁ ATÉ UM RIO QUE SE 
CHAMA CALDO”

PALAVRAS
por Paulo Brandão

J
á muitas vezes ouvi dizer que a Braga só lhe falta o mar. 
E por vezes sinto isso, é verdade. Há até um mito urbano, 
que aqui deixo espraiado, de que alguém, no início dos anos 
80, terá proposto ao então presidente da câmara trazer um 
braço de mar até à cidade. Algo da ordem do enigmático, se 
bem que o sol é o mesmo, na Apúlia e em Braga, argumen-

taria o proponente.
Aqui ao lado, entretanto, bem mais sensato, o Gerês é profunda-

mente sensorial e nada impostor. É um corpo verde, cheio de vida, que 
mete respeito. Tem tanto de gentil como de mortal. Esconde animais, 
fauna, flora, gente valiosa, águas quentes e frias, cogumelos, espargos, 
restaurantes de bons cozinhados, bom pasto, sossegadas pousadas, ei-
ras, estradas mirabolantes e caminhos sem saída, aldeias com nomes 
de pessoas e até certamente rios contaminados pela salgada água do 
mar a poucos quilómetros dali.

Sinto a falta do Gerês, embora ache que não sou um bom amigo. 
Não porque o fira, use ou abuse do seu ambiente, até porque não te-
nho carro e detesto o cheiro a gasolina das motos de água e seus exibi-
cionistas convictos. Mas porque conheço mal, por não estar a par das 
conversas, da tradição oral, do diálogo dos locais, das histórias cruciais 
de inverno, da sua geografia sem paralelo e, sobretudo, por não apa-
recer mais vezes, não alugar uma tenda bem lá no meio da floresta e 
permanecer em meditação, escrita e amores vários.

O Gerês é abismal no inverno. No verão é sopa. Há até um rio que se 
chama Caldo. Imagino que seja pelas suas águas, por vezes quase tropi-
cais, uma palavra que de todo não se adequa ao Gerês, que de tropical 
julgo não ter nada, a não ser o ananás que servem na pizzaria vizinha do 
rio e alguma humidade que por vezes toma conta da paisagem.

Este ano, está nos meus planos, irei mais vezes. Está nos planos 
ir, embora sem nenhum plano do que fazer. O Gerês tem muito para 
descobrir. Mas para tal não basta ir. É preciso conhecer lá alguém, ter 
lá alguém. Que nos possa guiar pelas cascatas e apontar quais são as 
mais cristalinas ou menos rugosas. Que nos indique qual o melhor 

pão e os rochedos escaláveis. Porque é certo que no ano a seguir já 
esquecemos o caminho e até há outros recantos a achar. E aí, de novo, 
voltamos a combinar com alguém para que nos guie na aventura e nos 
deixe lá feitos lagartos ao sol, esperando um beijo ou o despertar de 
uma picada de inseto.

Nos anos 20, um estudante brilhante, nascido na antiga Boêmia, 
chega a Paris de bolsos cheios e instala-se perto da Torre Eiffel. Cha-
mava-se Victor Lustig e muito rapidamente o tratariam por Monsieur 
Comte Lustig. Na história ficaria conhecido por ter vendido aquele íco-
ne com a assinatura, imagine-se, do primeiro-ministro de França e do 
presidente da República.

Não creio que sejamos ingénuos ao ponto de acreditar que o mar 
poderia realmente chegar a Braga ou que o Gerês é um paraíso em 
tudo. Mas julgo que seremos patetas e trapaceiros e mentirosos ao 
negar que, aqui perto, para o lado do litoral ou da montanha, podemos 
encontrar a paz, o ar puro, a amizade de paisagens únicas e que são 
a nossa identidade. O nosso melhor golpe? Escapar todos os fins de 
semana pegando o primeiro navio do desejo em direção à natureza. 
Façamos disso a nossa maior fortuna. 

Sobre o Autor
Diretor artístico do Theatro Circo.
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No concelho de Arcos de Valdevez, junto à nascente do rio 
Vez, encontramos Sistelo, uma antiga povoação medie-
val, com menos de 300 habitantes e localizada nos limi-

tes do Parque Nacional da Peneda-Gerês. Esta aldeia, também 
apelidada de “Tibete português”, está muito bem preservada e 
é famosa pelas suas paisagens em socalcos. É nestes socalcos 
que a população cultiva milho e cria gado, sendo ainda possível 
ver as casas típicas de granito, os espigueiros e os lavadouros 
públicos. Graças à sua paisagem, Sistelo está classificado como 
Monumento Nacional, enquanto Paisagem Cultural Evolutiva 
Viva, tendo sido a primeira paisagem do país a obter esta classi-
ficação. Esta aldeia integra a Rede Natura, faz parte da reserva 
Mundial da Biosfera da UNESCO e, em 2017, foi eleita uma das 
7 Maravilhas de Portugal na categoria Aldeias Rurais.

Se for explorando as ruelas de Sistelo, irá facilmente encon-
trar alguns dos principais pontos de interesse da aldeia, como o 
Castelo de Sistelo, um palácio construído no final do século XIX 
e onde viveu o Visconde de Sistelo, a Igreja Paroquial, a Casa do 
Visconde de Sistelo, a Ponte Romana, o Moinho e o miradouro 
do Chã da Armada, de onde pode admirar a magnífica vista pa-
norâmica. Pode ainda atravessar a ponte de Sistelo de jusante, 
ver a Ermida de Nossa Senhora dos Aflitos e as Capelas de Santo 
António, de São João Evangelista, da Senhora dos Remédios e 
da Senhora do Carmo. 

Uma excelente forma de conhecer os pontos de interesse é 
aventurar-se por trilhos, como o trilho das Brandas de Sistelo 
ou o Trilho das Pontes, ou fazer uma caminhada pelo Passadiço 
de Sistelo, um percurso de dificuldade média, com cerca de dez 
quilómetros, que está integrado na Ecovia do Vez, com cerca de 
40km.  Este é um passadiço que passa por entre lagos e socalcos, 
entre floresta e marcos históricos e, também por grande parte do 
Sistelo, ou seja, ideal para apreciar a diversidade da aldeia.

Depois de tantos quilómetros percorridos, provar os petiscos 
da região é mais que merecido! Pode comer presunto, lampreia, 
salada de orelha de porco, posta com batata a murro, cozido à 
portuguesa, pica no chão e carne de cachena com arroz de fei-
jão tarrestre, um feijão típico dos socalcos do Sistelo.  

PATRIMÓNIO

O que tem mesmo de ver 

numa visita a Sistelo
POR Joana Soares

A aldeia de Sistelo é conhecida pela simbiose perfeita com 
a natureza, onde o homem habita em plena comunhão 
com os animais. As paisagens repletas de socalcos, onde 

eram cultivados os alimentos para a subsistência da população 
são uma das principais atrações. A criação dos socalcos teve 
como objetivo aumentar a superfície de cultivo, diminuindo as-
sim o declive existente, desfavorável à prática da agricultura. 
Ao visitar o local podemos ver uma inteligente rede de peque-
nos canais de água que irrigam todos os já férteis socalcos. 

A ligação à terra é tão forte que ali se diz que existem mais 
espigueiros do que casas, tipicamente edificadas em granito, tão 
típico da região minhota.

É uma freguesia repleta de património, como por exemplo a pon-
te romana de Sistelo, a igreja paroquial, uma variedade de capelas, 
como por exemplo a de Nossa Senhora do Carmo e a da Nossa Se-
nhora dos Aflitos, e sem esquecer do cruzeiro e do chafariz.

Saliento o “Castelo” de Sistelo, palácio dos finais do século 
XIX, altura em que Manuel António Gonçalves Roque, filho da 
terra, regressou do Brasil e mandou edificar tal monumento, após 
lhe ter sido concedido as pedras de armas de Visconde de Sistelo. 

Para os amantes da natureza é obrigatório o miradouro do 
Chã da Armada, com uma vista de cortar a respiração, o trilho 
das Brandas de Sistelo e a Ecovia do Vez, que viaja por grande 
parte do concelho. 

Visitar Sistelo é uma viagem a outros tempos, onde a vida 
era vivida a menor velocidade, onde a natureza e o que dela 
provém era o mais importante. 

É obrigatório visitar o Sistelo, sob a probabilidade de ser con-
denado à pena mais grave, não aproveitar o que de melhor Por-
tugal tem. 

Sistelo 
e a ligação à terra

POR José Gonçalves Lopes

PATRIMÓNIO

©Marta Alves
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POR Andreia Filipa Ferreira  FOTOGRAFIA Nuno Sampaio

À descoberta da 
Peneda-Gerês

SÃO PAISAGENS NATURAIS COM O PODER DE CATIVAR MIÚDOS E GRAÚDOS, SÃO 
REGISTOS PATRIMONIAIS QUE NOS TRANSPORTAM PARA TEMPOS IDOS E SÃO 

AVENTURAS À ESPREITA EM CADA CASCATA OU LAGOA QUE NOS ENCAMINHA POR 
TRILHOS QUE, COM TANTO TURISMO, NOS PEDE CUIDADO E PRESERVAÇÃO. O PARQUE 

NACIONAL DA PENEDA-GERÊS É UM PARAÍSO COM ZONAS QUASE INTOCADAS 
PELA MÃO HUMANA, UMA MÃO QUE EM GRANDE PARTE DAS ZONAS ENVELHECE 

EM SILÊNCIO. A RUA FOI DESCOBRIR UM GERÊS AUTÊNTICO, DOS LOCAIS MAIS 
CONHECIDOS AOS MAIS REMOTOS, ENCONTRANDO PELO CAMINHO MUITAS RAZÕES 

PARA UMA VISITA QUANDO O VERÃO COMEÇA A BATER À PORTA. 

Um roteiro pelos encantos do Parque Nacional
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EM DESTAQUE

C
om uma imensidão deslumbrante, o Parque Nacional da Pe-
neda-Gerês possui ecossistemas ricos e pouco alterados pelo 
Homem, fazendo destes 70 mil hectares distribuídos por cinco 
concelhos (Melgaço, Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, Terras 
de Bouro e Montalegre) um destino de interesse turístico. As 

lagoas e cascatas são a imagem postal mais característica desta área prote-
gida, mas há muito mais vida por descobrir. Com a máquina fotográfica ao 
ombro, sapatilhas nos pés e água na mochila, fomos percorrer um refúgio 
natural, encontrando muitas histórias pelo caminho. 

Começámos esta viagem por Terras de Bouro, nas paisagens mais 
conhecidas do Parque Nacional. Com a albufeira da Caniçada, junto 
a Rio Caldo, como presente de boas-vindas, seguimos caminho para 
Vilar da Veiga, a freguesia conhecida pelas suas cascatas – a Cascata 
do Arado e a Fecha de Barjas (comummente conhecida por Cascata do 
Tahiti). Estas cascatas são muito procuradas por turistas, mas convém 
desde já referir que não são de acesso fácil. Rumo às cascatas, encon-
trámos a aldeia comunitária da Ermida. Aqui, num sossego quase per-
pétuo, a vida vai-se apagando aos poucos, dando-nos liberdade para 
circular sem que ninguém nos interpele, mesmo não sendo essa a nossa 
intenção. António Landeira tem 91 anos e foi das poucas pessoas com 
quem conseguimos conversar neste dia. “No meu tempo havia cá muita 
gente, mas agora somos poucos”, disse-nos. O seu filho, Domingos Lan-
deira Gonçalves, confidencia-nos também que “as pessoas mais novas 
fogem”, referindo a dureza do trabalho da terra e da construção civil, 
principais meios de subsistência da Ermida. Já Maria Costa Pereira, 
de 79 anos, conversa connosco enquanto estende a roupa ao sol, um 
sol que com ele traz vida à aldeia que, ainda hoje, vive em função da 
boa vontade e da troca de trabalhos entre vizinhos. “O turismo é bom! 
Agora, por altura do verão, começam a aparecer por aqui mais pessoas 
e isso é bom porque veem as nossas coisas, falam connosco, comem 
aqui...”, conta-nos Maria, destacando um dos principais conselhos que 
podemos deixar ao turista: conheça os habitantes locais e descubra as 
raízes do Gerês pela voz de quem lá vive, todo o ano. 

Voltámos à estrada, desta vez rumo a um dos miradouros que mais 
deslumbrante vista sobre a Serra do Gerês possibilita: o miradouro da 
Pedra Bela. Com “uma paz de falcão na sua altura/a medir as frontei-
ras”, como escrevia Miguel Torga, este local é de visita indispensável. 

Seguindo o rumo que o mapa nos sugere, encaminhámo-nos para 
Portela do Homem – que também tem uma belíssima cascata -, passando 
pela Portela de Leonte, pela densa e fresca Mata da Albergaria e vislum-
brando a via romana (Geira). Este é um circuito bastante conhecido, 
mas sugerimos ainda a passagem pela Porta do Campo do Gerês, onde 
poderá ter acesso a todas as informações relevantes sobre esta área.

Agora, por altura do verão, 
começam a aparecer por aqui mais 
pessoas e isso é bom porque veem 
as nossas coisas, falam connosco, 
comem aqui...
Maria Costa Pereira, 79 anos

Cascata do Arado, Vilar da Veiga

O QUE SÃO AS PORTAS DO GERÊS?
São centros de receção e informação localizadas nas entradas do 
Parque Nacional. Existem cinco: em Lamas de Mouro (Melgaço), no 
Mezio (Soajo), em Lindoso (Porta do Castelo de Lindoso), no Campo 
do Gerês e em Montalegre (Porta de Montalegre). 

QUE ATIVIDADES POSSO FAZER NA VILA DO GERÊS?
Existem já várias empresas de animação turística sediadas na área 
de Vilar da Veiga ou Vila do Gerês. A Lobo Tours é apenas uma delas. 
Nos planos de atividades disponíveis, realizadas sempre acompa-
nhadas por profissionais qualificados, encontram-se os passeios de 
jipe (rota dos miradouros e cascatas e o passeio das Sete Lagoas, de 
duração média de quatro ou cinco horas), de Citroen 2 cv (é um pas-
seio num clássico de 1975), os passeios pedestres (com várias rotas 
disponíveis, desde seis a 20 quilómetros, tendo a duração de quatro 
ou oito horas) e o canyoning (um desporto que consiste na explo-
ração progressiva de um rio, transpondo os obstáculos verticais e 
anfíbios, numa duração média de quatro horas). 

ONDE POSSO COMER?
A Adega do Ramalho, em Vilar da Veiga, é um recanto tradicional 
onde pode saborear a tipicidade do Gerês. Com o nome inspirado no 
escritor português Ramalho Ortigão, usuário das termas, este res-
taurante está aberto durante todo o ano. 

DEVO CONHECER AINDA:
O Santuário de São Bento da Porta Aberta localiza-se na freguesia 
de Rio Caldo e teve a sua origem em 1615. É um local que permite o 
culto religioso, sendo o destino de muitas peregrinações por altura 
do verão (principalmente na grande romaria de agosto).

Aldeia comunitária da Ermida
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Miradouro da Pedra Bela, Serra do Gerês

EM DESTAQUE

A GRANDEZA DE UM PARAÍSO

O Parque Nacional da Peneda-Gerês é, verdadeiramente, muito grande 
e a realidade que vemos na zona de Vilar da Veiga e Campo do Gerês 
não é a mesma que encontramos nas restantes áreas, cada vez mais 
isoladas e com menos movimentação turística. Mesmo assim, já exis-
tem alguns projetos de intervenção que visam a promoção do destino e 
o desenvolvimento de atividades de natureza atrativas. Para nos expli-
car melhor esta realidade, encontramo-nos com Isabel Sousa, uma das 
responsáveis do projeto Explore Iberia, com um vasto currículo ligado 
às ações de turismo de natureza. Formada em Turismo, Isabel trabalha 
como guia, planeando circuitos e programas de visita turística para, 
principalmente, interessados estrangeiros. Tendo já passado pela Ade-
re Peneda-Gerês, uma entidade focada no desenvolvimento de projetos 
financiados com o intuito de contribuir para a melhoria das condições 
de vida das populações residentes e para a valorização e conservação 
do território, Isabel foi a mentora do projeto Go2Nature, uma agência 
de viagens especializada em turismo da natureza, onde criou pacotes 
turísticos. Podemos assumir, com base nesta apresentação, que Isabel 
conhece o Parque Nacional como a palma das suas mãos. “É um par-
que muito especial por ser tão diverso e tão vasto. É realmente difícil 
conseguir atribuir uma identidade simples ao Parque porque estamos a 
falar de uma área que se estende de Castro Laboreiro até Montalegre, 
áreas com comunidades muito diferentes. Até a própria geografia faz 
com que a paisagem e as aldeias sejam muito distintas. Penso que é 
essa diversidade concentrada que caracteriza o Parque e o torna tão 
fascinante!”, diz-nos Isabel, deixando-nos uma mensagem pertinente 
para o leitor: “o turismo de natureza está a despertar muito interesse, 
mas, ao mesmo tempo, a parte da conservação não”, assume a guia, 
tentando apelar à consciência do potencial turista. 

Cascata da Portela do Homem
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De mapa na mão, começámos então a explorar os recantos menos 
conhecidos do Parque Nacional da Peneda-Gerês. Recomendamos ao 
leitor que, antes de começar a aventura por trilhos pedestres, se in-
forme do estado dos percursos junto do Instituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas (ICNF). Contudo, as sugestões que daremos 
de seguida são seguras e arrebatadoras. 

Iniciámos na Serra da Peneda, junto ao Soajo, em Arcos de Valde-
vez. A Lagoa do Poço Negro é a nossa primeira recomendação. Depois, 
na Gavieira, há um trilho simples, perfeito para quem quer descobrir a 
diversidade da paisagem porque percorre o vale, sobe a São Bento do 
Cando e passa por brandas. Chama-se Pertinho do Céu e fica junto a 
um rio, que convida a banhos, mas sempre com cuidado. 

Em descoberta da Serra da Peneda, fomos em busca do rio Labo-
reiro, onde também existem cascatas imperdíveis. Na vila de Castro 
Laboreiro, depois do Núcleo Museológico, existe um miradouro que 
permite obter uma vista maravilhosa sobre a paisagem de rio e casca-
tas. Sugerimos ainda a caminhada pelo Trilho Castrejo, o primeiro a 
ser marcado no Parque. É um trilho de 17 km, com muita diversidade 
e, alcançando a Ponte Cava da Velha, é muito fácil chegar ao rio para 
se refrescar. Convém ainda referir a aldeia de Pontes, perto de Amei-
joeira, onde um projeto de turismo tem transformado o espaço rural, 
recuperando as casas e mantendo a traça original. Seguindo caminho, 
pela estrada que termina em Ribeiro de Baixo, um local bastante re-
moto, encontrámos aquela que é apelidada como a ponte internacio-
nal mais pequena de Portugal – uma autêntica tábua. Os campos de 
cultivo da aldeia encontram-se do lado espanhol e, por isso, existe 
uma mini ponte que permite a passagem para o outro lado.

EM DESTAQUE

Na Serra da Peneda, não deixe de visitar o 
Santuário da Peneda e o Santuário do São 
Bento do Cando. O Lago da Peneda dispensa 
apresentações e merece uma visita. Apesar 
de não pertencer ao Parque Nacional, 
também Branda da Aveleira (Melgaço) deve 
constar no seu plano.

EM DESTAQUE
Fotografias: M

unicípio de M
elgaço
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EM DESTAQUE

PISANDO A SERRA AMARELA

Junto à Porta de Castelo do Lindoso, Parada é um local de paragem 
obrigatória para descobrir o Poço da Gola, uma cascata fácil de alcan-
çar. Aqui também existe um núcleo de espigueiros, mas nada com-
parado com o imponente núcleo de Lindoso. Há também uma aldeia 
chamada Ermida nesta zona da Serra Amarela, com forte atividade 
agrícola e uma vista espetacular para todo o vale do Lima. A nossa 
recomendação é que não deixe de visitar a zona do vale do rio Froufe 
e Carcerelha, um dos spots preferidos dos amantes de canyoning. As 
lagoas e cascatas na zona de Lourido são também de visita apropriada. 
No entanto, Germil é um olimpo que se abre aos nossos olhos à medida 
que percorremos a estrada de montanha muito estreita. Em forma de 
V, encaramos facilmente o antigo Fojo do Lobo, mas as silhas dos ursos, 
também aqui existentes, são mais difíceis de detetar sem a ajuda de 
um guia turístico. O trilho de Germil, com uma duração média de três 
horas, é um dos mais bonitos do Parque, permitindo uma caminhada 
por áreas de aldeia, bosque e água.

O PLANALTO DA MOURELA, 
NO CORAÇÃO DE MONTALEGRE

Pitões das Júnias e a sua cascata é talvez o ex-libris desta zona, mas 
a verdade é que há muitos mais recantos de beleza única para desco-
brir no lado transmontano da Serra do Gerês. Começámos pelas Sete 
Lagoas, perto de Xertelo, junto ao rio Cabril, mas aqui os cuidados 
devem ser redobrados devido aos acessos condicionados. A nossa reco-
mendação é pedir ajuda a alguma empresa turística local que conheça 
bem a área. 
A aldeia de Cabril, onde recentemente se dinamiza um projeto chama-
do Cabril Eco Rural (principalmente com ações que instigam o turismo 
de natureza responsável), tem um encanto imperdível, mas não deixe 
ainda de descobrir Sirvozelo, Outeiro e Paredes, também aldeias bas-
tante formosas. No extremo do Planalto da Mourela, a aldeia de Tou-
rém também merece integrar os seus planos de viagem. 

OS CUIDADOS DE PROTEÇÃO

Com o papel dos Guardas Florestais quase extintos da ação de preser-
vação no Parque Nacional da Peneda-Gerês, o trabalho de vigilância, 
limpeza e conservação está a ser desenvolvido por equipas de bombei-
ros sapadores, mas todos nós temos um papel a cumprir. Verifique os 
cuidados básicos que deve cumprir numa aventura pela natureza nas 
páginas seguintes. 

© Lobo Tours
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NATUREZA

ANTES DE INICIAR UM PERCURSO

· É muito importante planear o passeio e saber as restrições que 
poderão existir. Ter conhecimento do trajeto evita percalços.
· Certifique-se que as condições climatéricas são favoráveis. Evite 
realizar atividades na natureza em dias em que haja previsão de 
chuva, trovoada e nevoeiros, principalmente se o seu percurso é 
pela montanha. É muito comum, em locais acima dos 800 me-
tros, a mudança rápida de condições climatéricas.
· Evite percorrer os trilhos sozinho, especialmente em terrenos 
que desconhece ou em áreas de montanha. Mesmo assim, caso 
decida aventurar-se sozinho, avise alguém ou alguma entidade 
sobre a sua partida e previsão de chegada, para que, em caso de 
emergência, saibam onde socorre-lo.
· Leve consigo um mapa ou folheto com indicações sobre o per-
curso. Há percursos que já estão presentes em certas apps para 
smartphone, mas não se esqueça que, caso seja necessária ligação 
à internet, há locais cuja rede é bastante escassa. 
· Opte por vestuário e calçado simples e confortável – se neces-
sário use calçado próprio de montanha. E não se esqueça: a cor 
amarela atrai os insetos! Se for alérgico às picadas, faça-se acom-
panhar de repelente.
· Seja prevenido! Agasalhos, alimentos, água e protetor solar de-
vem estar na lista das coisas essenciais. Telemóvel, lanterna e 
isqueiro (apenas para uso em caso de emergência) também. 
· Lembre-se de levar um saco onde possa colocar o lixo que fizer. 
Nem sempre os trilhos têm locais próprios para deixar os resíduos.

AVENTURAS
NA NATUREZA: 
um guia de 
sobrevivência

SE A NATUREZA CHAMA POR SI E O 
CONVIDA A TRILHOS, SEJA A PÉ OU 
DE BICICLETA, ACEITE O CONVITE DE 
BOM GRADO, MAS NUNCA SE ESQUEÇA 
QUE ESTE TIPO DE AVENTURA EXIGE 
CUIDADOS – BÁSICOS E SIMPLES. ESTEJA 
PREPARADO E PARTA À DESCOBERTA DAS 
MARAVILHAS NATURAIS.

DURANTE O PERCURSO

· Observe os animais à distância. A proximidade pode ser inter-
pretada como uma ameaça, mesmo por pequenos animais. E 
nunca alimente os animais selvagens. 
· Beba água, mantenha-se hidratado. Na época de calor, não cami-
nhe entre as 12h e as 15h, devido à maior incidência de raios UV.
· Não destrua o que quer apreciar. Deixe a natureza intacta. Tanto 
as plantas como os animais devem permanecer nos locais onde os 
encontrou – e as rochas também. 
· Tenha em consideração a sinalização existente, não saindo do 
traçado definido (até por razões de segurança).
· Respeite a cultura local. Não quebre, corte ou magoe a flora e fau-
na que encontra. Tente também comprar produtos locais, ajudan-
do assim a população. Respeite as tradições dos locais que visita!
· Se pretende observar as aves, faça o percurso às primeiras horas 
da manhã ou ao entardecer.
· Fotografe sem perturbar os animais ou danificar as plantas. Não 
se aproxime dos ninhos.
· Respeite a propriedade privada! Há terrenos nas Áreas Protegidas 
que pertencem a particulares e, por isso, devem ser respeitados.
· Tenha especial atenção às cancelas que poderá abrir. Feche-as 
sempre. Podem ser locais de pastagem de gado e não convém 
deixar passagens abertas. 

PERCURSOS DE BICICLETA

Há Áreas Protegidas que permitem o percurso de bicicleta todo o 
terreno, mas, no entanto, convém ter em mente alguns conselhos:
· Evite fazer os percursos sozinho. 
· Use sempre capacete.
· Utilize sempre os percursos/trilhos predefinidos. 
· Os trilhos são também percorridos por pessoas a pé e habitantes 
da região, por isso, dê-lhes prioridade. Zele pela sua segurança 
e a dos outros.
· Evite barulhos. Quanto mais ruído provocar, mais denuncia a 
sua presença e menor é a probabilidade de encontrar pelo cami-
nho as espécies que vivem nas Áreas Protegidas. 

NOTA: Pode encontrar informações de segurança e outros con-
selhos úteis no site do Instituto de Conservação da Natureza e 
das Florestas (ICNF). 
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F
acilmente reconhecido pela sua fachada amarela, imponen-
te no coração da Vila do Gerês, o Hotel Águas do Gerês é 
um dos refúgios a descobrir na paisagem natural do Parque 
Nacional. Recentemente remodelado, este hotel tem na sua 
essência todo o encanto do passado, com a história das águas 

termais no centro do seu vigor, mas com um toque de modernidade 
que alarga a oferta para um nível de charme típico do século XXI. 

Com 53 quartos, duas suítes e um restaurante chamado Refúgio do 
Gerês, o hotel Águas do Gerês conserva com todo o orgulho a tradição 
das Termas do Gerês. Com referências histórias que conduzem à época 
romana, os primeiros edifícios para banhos foram constituídos no rei-
nado de D. João – e a primeira instância termal no Gerês iniciou a sua 
construção em 1897. Hoje, depois de variadas publicações divulgadas 
ao longo do tempo, atestando a eficácia das águas do Gerês na cura de 
doenças hepato-biliares, do aparelho digestivo, do aparelho circulató-
rio e de problemas metabólico-endócrinos, estas são apelidadas como 
“as águas medicinais mais valiosas da Europa”. Tendo em consideração 

HOTEL ÁGUAS DO GERÊS
Um refúgio Sanus Per Aquam

POR Andreia Filipa Ferreira FOTOGRAFIA D.R.

BEM-ESTAR

estas valências das águas minero-medicinais do Gerês, o hotel Águas 
do Gerês tem vindo a apostar na ampliação e modernização das suas 
infraestruturas, incluindo, para além de um estabelecimento termal re-
modelado, um moderno spa e um centro de nutrição e exercício físico. 
O objetivo? Dar resposta às expetativas dos visitantes que procuram 
usufruir das termas e adequar-se à crescente procura na área do turis-
mo de saúde, beleza e bem-estar. Piscina Dinâmica, duches de Cuba, 
Pulverização, Massagens, Estética Termal e ginásio são então apenas 
alguns dos serviços disponibilizados nestas instalações. Os programas 
de spa diversificados juntam-se então ao leque de programas terapêu-
ticos e de Cura Termal Tradicional. 

Numa caminhada pelas redondezas, subindo em direção à mata do 
Parque Nacional da Peneda-Gerês, é possível encontrar ainda o Parque 
das Termas. Com dois hectares de área, este parque pitoresco, atra-
vessado pelo rio Gerês e marcado pelas árvores seculares, pelo lago e 
pelas grutas, guarda as piscinas exteriores do hotel, num icónico am-
biente de paz e natureza. 

O Gerês é um paraíso natural que estende convites ecléticos, perfei-
tos para quem gosta de se sentir em harmonia com a natureza. Num 
cenário idílico, repleto de paisagens que, ao longo dos séculos, não 
perderam o seu encanto, o Gerês é fonte de vida, é Sanus Per Aquam 
(como eterniza a expressão latina que significa Saúde Pela Água – 
SPA). Proporcionando experiências sensoriais, estas águas tão ricas 
trazem benefícios variados, melhorando os problemas de stress, fadiga, 
depressão e metabolismo. Envolva-se no melhor do Gerês e não deixe 
de experimentar o poder de uma água nascida na serra mais formosa 
de Portugal. 
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Quando a paisagem não 
é só paisagem...
“A IMPORTÂNCIA DA PAISAGEM, DOS SEUS 
ECOSSISTEMAS E DOS SEUS SERVIÇOS PODE 
EXPRESSAR-SE ATRAVÉS DO SEU VALOR 
ECOLÓGICO, SOCIOCULTURAL E ECONÓMICO”

ECONOMIA
por Sílvia Sousa

A
ideia de um destino paradisíaco sugere-nos paisagens, 
intocadas, selvagens e estrondosas, cujas fotografias 
teimam em não lhes fazer justiça, por não conseguirem 
captar a beleza e a grandeza daquilo que a natureza 
nos proporciona ao olhar. E o que vemos, desperta-nos 
todos os outros sentidos, tornando o desfrutar da pai-

sagem, da natureza, uma experiência que, partilhada ou não, nos mol-
da e nos preenche. 

A esta ideia de paraíso associa-se a de raridade. O paraíso é escasso. 
De facto, praticamente não existem paisagens naturais, resultando a 
paisagem da interação entre o homem e a natureza, ao longo do tem-
po. Uma interação que afeta e é afetada pela paisagem, uma interação 
dinâmica e contínua, que transforma e reflete a história e a cultura dos 
lugares e dos povos que os habitam. 

A importância da paisagem, dos seus ecossistemas e dos seus ser-
viços pode expressar-se através do seu valor ecológico, sociocultural 
e económico. Este último, identifica a paisagem como um recurso e 
surge, por vezes, desdobrado em valor de uso e valor de não uso. O 
valor de uso, por sua vez, pode ser direto (o valor atribuível aos recur-
sos naturais tangíveis de consumo direto, provenientes de ecossistemas 
ou paisagens específicas, tais como a água, a madeira, o petróleo ou 
outros) ou indireto (o valor dos serviços prestados pela natureza, tal 
como a despoluição do ar ou a depuração da água, a prevenção da ero-
são e a polinização de áreas ou parcelas agrícolas), enquanto o valor 
de não uso remete-nos para usos futuros ou para a simples preservação 
da paisagem para gerações futuras. 

A valorização económica da paisagem não é contudo um exercício 
simples, implicando uma série de decisões arbitrárias e, logo, muitas 
vezes, controversas, que se traduzem em métodos alternativos, cuja 
sistematização nem sempre é possível atendendo aos objetivos do 
exercício. Ainda assim, foi desenvolvida uma sistematização, associan-

do a valorização económica da paisagem aos serviços proporcionados 
pelos ecossistemas, considerando a possibilidade do valor desses ser 
perceptível ou não por parte das pessoas. Quando perceptível, pro-
põem-se técnicas associadas às preferências dos indivíduos (declaradas 
ou reveladas) ou à valorização da transferência dos benefícios associa-
dos à paisagem. No caso do valor não ser perceptível, sugere-se uma 
valorização económica da paisagem baseada numa abordagem multi-
dimensional assente, por exemplo, em indicadores ecológicos, na par-
ticipação e envolvimento dos diversos agentes, numa análise multicri-
tério de apoio à decisão, na construção de cenários ou na valorização 
do pagamento por serviços do ecossistema.  

Recorde-se, contudo, que a relevância da paisagem extravasa o seu 
valor económico. O seu valor estético, histórico e cultural também 
importa, tal como o reconhecimento do Alto Douro Vinhateiro, como 
património mundial (UNESCO), ou do Sistema Agro-silva-pastoril do 
Barroso, como património mundial agrícola (FAO-UN), tão bem de-
monstram. 

Sobre o Autor
Economista, Universidade do Minho.
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É intitulada como a “maior festa popular de Portugal” e transfor-
ma Braga num autêntico refúgio de romeiros, durante 11 dias 
de festa. De 14 a 24 de junho, as Festas de São João de Braga 
enchem as ruas e vielas da capital do Minho com aromas a sar-
dinha assada e manjericos e melodias dos cantares populares. 

São 251 horas de programação, 148 atividades previstas, 27 concertos e 
cerca de dez mil pessoas e 300 entidades envolvidas. A RUA foi conhecer 
a essência desta romaria genuinamente minhota junto do presidente da 
Associação de Festas, Rui Ferreira, numa conversa que celebra a tradição 
e o orgulho nas raízes bracarenses.

A maior romaria do Minho, a maior festa popular do país. Como 
descreve o São João de Braga?
O São João de Braga é uma festa bem enraizada na comunidade braca-
rense, desde há vários séculos. Tem o estatuto municipal desde o século 
XVI, realiza-se desde o século XII e teve momentos de grande dinâmica 
noutros tempos em que o contexto social e histórico da comunidade 
bracarense era um bocadinho diferente. Por exemplo, no século XVIII, as 
pessoas saíam à rua com máscaras – e isso é algo que temos a intenção 
de recuperar. Nessa altura, o Arcebispo acabou por proibir essa tradi-
ção, mas, quando estudamos a história do São João, percebemos que 
isso era um fenómeno comunitário bastante abrangente. O São João 
continua a ser o principal evento da cidade, graças ao número de dias 
de programação, à área que ocupa na própria cidade, ao investimento 
que é feito (são 450 mil euros entre a Associação de Festas e a Câmara). 
É o evento que mais envolve as associações e as entidades da cidade, 
portanto, tem a capacidade de criar esta rede magnífica, congregando 
os bracarenses de um modo que mais nenhum outro momento da vida 
da cidade consegue. 

São dias de grande festa, em que as pessoas estão felizes, em que a ci-
dade ganha novas cores graças às ornamentações típicas e à feira popular 
que é instalada. Acho que todos os bracarenses têm um particular carinho 
pelo São João – e temos tido cada vez mais atenção turística. É o rosto 

REGIÃO

FESTAS POPULARES
“Ó meu São João de Braga, és de 

Braga e és Braguez, cantemos o São 
João, cantemo-lo outra vez!”

mais autêntico da cidade de Braga porque temos tradições que só acon-
tecem no São João: a dança do Rei David, o carro dos pastores e o carro 
das ervas são as tradições mais originais, que não acontecem em mais 
lado nenhum. Depois, o folclore, as concertinas, os cantares ao desafio, os 
bombos, o único encontro internacional de gigantones e cabeçudos que se 
faz em Portugal... Por tudo isto, somos a maior festa popular de Portugal, 
não há nenhuma romaria deste género que consiga congregar tantos ele-
mentos da cultura popular como o São João de Braga.

Como bracarense, como presidente da Associação de Festas de São 
João, é sempre um orgulho poder fazer parte de uma festa tão grande? 
Sim, o São João é muito querido para mim desde que me conheço – tal 
como para a maior parte dos bracarenses – e, por isso, tem sido um 
orgulho grande e obviamente uma dor de cabeça em algumas ocasiões 
(risos). Mas temos as portas da associação abertas a quem quer estar 
connosco, a quem quer dar-nos um contributo e, felizmente, cada vez 
mais bracarenses têm-se envolvido na Associação de Festas. Somos 
quase 40 pessoas às quais se juntam os voluntários. Somos uma grande 
família, com espírito de entreajuda, de dedicação, cuja única recom-
pensa é ver a festa a acontecer! Temos vindo a crescer em número de 
eventos, em número de horas de programação, introduzimos uma sé-
rie de novidades em 2014, temos apostado na comunicação mediática 
por todo o país e isso tem trazido um benefício muito grande para a 
imagem do São João. 

Um autêntico minhoto vai sentir o 
coração a bater mais forte se vier ao 
São João de Braga!

POR Andreia Filipa Ferreira  
FOTOGRAFIA Nuno Sampaio e Associação de Festas de São João de Braga/WAPA
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Quais são os principais destaques do programa de festas em 2018?
O programa do São João é um programa tradicional, repete-se todos 
os anos. Introduzimos, de facto, algumas novidades em 2014 e 2015, 
mas agora estamos a solidificá-las no programa festivo. Os concertos 
são sempre uma novidade, como é óbvio, mas o enfoque primordial 
este ano é a conclusão da candidatura ao Inventário Nacional do Pa-
trimónio Cultural Imaterial que temos vindo a trabalhar nos últimos 
anos, com uma série de exposições, a divulgação de um documentário, 
a publicação de livros e também um CD com a tradição musical do São 
João de Braga. Ou seja, tudo isso concorre para essa candidatura que 
queremos que seja bem-sucedida. Vamos ter uma exposição na Casa 
dos Crivos e uma apresentação pública, além de três sessões paralelas 
de reflexão sobre as festas. Depois, teremos a inauguração de uma 
estátua. Esta estátua era um sonho que foi possível concretizar graças 
à boa vontade de Alberto Vieira, o escultor bracarense que ofereceu o 
seu trabalho, e do Mercado da Pedra, que ofereceu a pedra. A estátua 
será colocada no Largo de São João da Ponte. Para feliz surpresa, este 
ano, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, confirmou 
a sua vinda. Recebemos a confirmação oficial, por isso, a não ser que 
aconteça alguma coisa fora do normal, ele cá estará e queremos muito 
que ele inaugure a estátua do São João Baptista. 

Para terminarmos, gostaríamos que deixasse uma mensagem convida-
tiva para os minhotos que ainda não conhecem o São João de Braga. 
Eu acho que o público minhoto já conhece muito bem o São João de 
Braga. Mas, se eu tivesse que deixar um convite, diria apenas que um 
autêntico minhoto vai sentir o coração a bater mais forte se vier ao 
São João de Braga! Temos tudo aquilo que diz respeito à identidade 
e o Minho tem uma identidade muito própria, como sabemos. Quem 
nunca veio vai ter certamente uma boa surpresa. 

Rui Ferreira, Presidente 
da Associação de Festas

©
N

un
o 

Sa
m

pa
io



3332 JUNHO JUNHO

ARQUITETURA
por Tiago do Vale

A Outra Casa de Gengibre
“APESAR DA SOCIEDADE PAGAR O PREÇO 
ESCONDIDO DA CONSTRUÇÃO NEGLIGENTE, NÃO É 
RESPONSABILIDADE DA SOCIEDADE MUDAR A 
PRÁTICA DOS ARQUITETOS. ESSA OBRIGAÇÃO 
PERTENCE AOS ARQUITETOS”

C
omo disciplina, a arquitetura ambiciona transformar o 
mundo natural num ideal humano. Esta metamorfose 
da imprevisibilidade da natureza em “Resistência, Fun-
cionalidade e Beleza” vitruvianas tem sido um dos seus 
desígnios centrais desde sempre: é uma das motivações 
humanas mais elementares, da cabana às cidades. 

No entanto, para criar estes extraordinários ecossistemas humanos 
pagou-se sempre o preço do sacrifício dos ecossistemas naturais: o im-
pacto arquitetónico não acontece sem impacto ambiental. 

Apesar desta obsessão ancestral de transformação do mundo, o con-
ceito de sustentabilidade em arquitetura tornou-se pedra angular nas 
últimas décadas do século XX e foi evoluindo em direção a uma defi-
nição holística de “minimização do impacto ambiental dos edifícios”. 

Para além do seu efeito na ecologia do lugar, a construção de um 
edifício requer centenas de produtos que, eles próprios, são compostos 
por elementos provenientes de milhares de locais de todo o mundo. A 
produção de cada um desses elementos individuais tem um impacto no 
seu ambiente natural. 

É, portanto, uma definição simples, mas que toca um efeito planetário. 
No entanto, entender a sustentabilidade como uma “minimização” 

é insuficiente para o futuro: a sustentabilidade não pode ser apenas a 
medida de quão “menos mau” um edifício é. Embora o efeito de um 
único edifício possa não ser de grande consequência para o ambiente, 
os efeitos cumulativos são devastadores. 

Apesar da sociedade pagar o preço escondido da construção negli-
gente, não é responsabilidade da sociedade mudar a prática dos arqui-
tetos. Essa obrigação pertence aos arquitetos. 

A Humanidade evoluiu, durante centenas de milhares de anos, no 
contexto do ambiente natural: centenas de milhares de anos em que a 
nossa espécie prosperou naquilo que a natureza lhe ofereceu. 

Mesmo estando hoje quase completamente conformados pelo es-
paço construído, continuamos a procurar a natureza e retiramos do 
contacto com o ambiente natural claros benefícios físicos e mentais. 

É inquestionável que a ligação com a natureza potencia o bem-es-
tar e a saúde das pessoas: mesmo a presença visual de uma árvore é 
notoriamente capaz de diminuir os níveis de stress de quem habita o 
ambiente construído. 

Estamos obrigados a uma radical mudança de paradigma que deve 
aceitar a natureza como ponto de partida, como geradora de arquitetu-
ra, que utilize os sistemas naturais existentes no local como matéria de 
projeto e que se inspire na engenharia de milhões de anos de evolução: 
a inclusão do lugar na arquitetura, da natureza presente, dos materiais 
locais e do potencial climático do sítio é a única forma de produzir 
edifícios sustentáveis.

Recordando W.G. Clark, “a qualidade mais importante da arquitetu-
ra é a forma como se relaciona com um lugar na Terra e como o digni-
fica. É por essa razão que a arquitetura que mais admiramos, seja ela o 
produto de um indivíduo ou de uma civilização, é aquela que foi cons-
truída com um sentido de pertença e de lealdade à paisagem natural”. 

Com promotores e construtores é preciso decidir contribuir no sen-
tido de uma maior responsabilidade ambiental. Chegando-se a esse 
compromisso, a construção sustentável tornar-se-á a norma. 

Sobre o Autor
Arquiteto pela Universidade de Coimbra, vencedor do American Architecture 
Prize 2017 e do Building of The Year Awards 2014. O seu trabalho pode ser 
consultado em www.tiagodovale.com
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uando falamos em Ana Bacalhau, lembramo-nos ime-
diatamente dos Deolinda. No entanto, neste momento, a 
Ana lança-se num percurso a solo. Podemos assumir que 
existe uma Ana Bacalhau antes dos Deolinda e depois  
dos Deolinda? 

Sim, o que vivi nestes dez anos de música com os Deolinda fez-me 
aprender, amadurecer e chegar até mim de forma mais segura e este 
disco não seria possível nos moldes em que existe sem essa experiência 
acumulada.  

Hoje, como artista, a Ana consegue definir-se? Ou seja, esta Ana a 
solo entra num universo musical diferente?
Não, nem quero. Para quê enfiar-me em moldes? Passo a vida a fugir 
deles. Apertam-me e não me deixam respirar e, sobretudo, criar. Não 
pensei que teria de fazer algo diferente só para marcar território. Pen-
sei é que não me queria repetir, porque acho que a repetição é a morte 
do artista.

É difícil para nós público encontrarmos a melhor definição para a 
Ana Bacalhau. Ana Bacalhau é sinónimo de fado, de música popu-
lar portuguesa...? 
É sinónimo de alguém que está sempre à procura de si e do outro. Gos-
to de conhecer o mundo e gosto de conhecer pessoas, de ter experiên-
cias diferentes, de gozar bem a vida e transportar isso para a música 
que faço. Se tiver de me colocar num território, coloco-me no maior 
deles: o da música popular, que abarca tudo, menos a música erudita. 
Assim tenho mais liberdade e maior margem de manobra para fazer o 
que me der na gana.

Grande parte das músicas a que imediatamente atribuímos o som 
da sua voz tem letras sociais, interventivas até. Este era um registo 
muito típico com os Deolinda. E agora, a solo, o que apresenta ao 
público? O que é este Nome Próprio?
Apresento-me. Falo das minhas coisas, das minhas experiências, tento 
fazer sentido delas através da confissão ao outro, que é o público e fico 
a torcer para que o público também se identifique com algumas das 
experiências que conto nas canções deste disco.

Quais são as principais influências neste disco? 
Fausto, Variações e a Motown.

POR Andreia Filipa Ferreira  FOTOGRAFIA Frederico Martins

ANA BACALHAU
“Senti que estava preparada para 

fazer aquilo a que me propunha: um 
disco que me contasse”

FOI O ROSTO MAIS VISÍVEL DO GRUPO DEOLINDA, RECONHECIDO PELAS 
SUAS CANÇÕES ENVOLTAS EM FADO E ORIGENS TRADICIONAIS. COM LETRAS 

INTERVENTIVAS, RETRATANDO EM MELODIAS PROBLEMAS SOCIAIS OU MOMENTOS 
DE HUMOR, OS DEOLINDA ERAM ANA BACALHAU NA VOZ ATÉ AO MOMENTO EM QUE, 
EM NOVEMBRO DO ANO PASSADO, ANUNCIARAM UMA PAUSA. DESSA PAUSA, SURGE 
QUE NEM FÉNIX UMA ANA BACALHAU A SOLO, APRESENTANDO NOME PRÓPRIO, UM 

DISCO QUE A ARTISTA LEVA A PALCO DO THEATRO CIRCO A 22 DE JUNHO. 

MÚSICA

O que vivi nestes dez anos de música 
com os Deolinda fez-me aprender, 
amadurecer e chegar até mim de 
forma mais segura.

MÚSICA
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MÚSICA

Há algum tema neste disco que seja, de algum modo, especial ou 
icónico para si?
Penso que a canção “A Bacalhau” me apresenta muito bem. Fala da 
minha vida de forma muito clara e honesta. De tal forma que todos 
acham que a letra é minha, mas não. A letra é da Capicua e o Luís Pei-
xoto, que me acompanha ao vivo, adaptou um corridinho para servir 
de base às quadras.

Sentiu que este era o momento certo para avançar com um percur-
so a solo? O que a levou a seguir este rumo agora? 
Sim, senti que estava preparada para fazer aquilo a que me propunha: 
um disco que me contasse.

Este lançamento do álbum Nome Próprio significa que a pausa dos 
Deolinda, anunciada como “indeterminada”, poderá ser mais lon-
ga, definitiva?
Será longa, penso, porque todos temos coisas que queremos fazer a 
médio prazo, mas a ideia era que não fosse definitiva. 

Falando do espetáculo agendado para o Theatro Circo, em junho, 
o que pode o público minhoto aguardar neste concerto?
Irei cantar todas as canções deste disco, levo comigo algumas outras 
canções que serviram de inspiração para este disco, de Fausto a Va-
riações, passando por Trovante ou Ary dos Santos e Fernando Tordo. 
Também não esquecerei a “Pensamos no Futuro Amanhã”, canção da 
banda sonora da série do Nuno Markl. Terei em palco um cenário que 
me ajudará a contar as histórias das canções, através de vídeos. E esta-
rei cheia de vontade de pisar aquele palco onde já fui tão feliz!

Quer deixar uma mensagem convidativa ao público minhoto?
Claro! Venham ter comigo, dar-vos-ei tudo o que tenho, contar-vos-ei 
as minhas histórias que, prometo, não são assim tão diferentes das 
vossas e no final, faremos a festa, como sempre.

O futuro a Deus pertence, mas o que gostaria que o seu futuro lhe 
trouxesse, em termos de carreira?
Muita música, muitos palcos, muito mundo e muito amor.

Não podemos deixar de aproveitar esta oportunidade para ques-
tionar Ana Bacalhau sobre música portuguesa. É um dos nomes da 
música portuguesa atual, canta em português e tem marcado pre-
sença nos principais palcos nacionais. Como é que a Ana descreve 
o panorama musical português neste momento? E como vê esta 
geração jovem de artistas que, tal como a Ana, cantam (e bem) 
em português?
Penso que vivemos um momento incrível para a música portuguesa, 
com uma variedade e riqueza grandes de propostas musicais, artísticas 
e estéticas e com uma cada vez maior confiança e maior apoio do pú-
blico em relação à música que se faz em Portugal. Falo tanto da música 
cantada em português, como da música cantada noutras línguas. 

Venham ter comigo, dar-vos-ei tudo 
o que tenho, contar-vos-ei as minhas 
histórias que, prometo, não são 
assim tão diferentes das vossas.



38 JUNHO

PAULO NEVES

O intérprete da natureza
POR Andreia Filipa Ferreira  FOTOGRAFIA Nuno Sampaio
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ESCULTURA

É
um homem que se refugia na imensidão da natureza e traz-
nos essa sua visão através de obras imponentes, marcadas 
pela coerência da sua mão de artista. Reconhecido pelo seu 
jeito simples, que esconde uma aura artística complexa, Pau-
lo Neves é natural de Cucujães, uma freguesia do concelho 

de Oliveira de Azeméis, e apontado como um dos melhores escultores 
da sua geração. Até 24 de junho, a obra de Paulo Neves está visível em 
três espaços icónicos da cidade de Braga, numa exposição sob alçada 
da zet gallery (anteriormente intitulada galeria shairart). 

“A personalidade artística de Paulo Neves cruza-se com o que con-
hecemos da sua biografia. Natural de Cucujães, freguesia do concelho 
de Oliveira de Azeméis, fez sempre questão de se manter ligado à terra 
e é no silêncio do carvalhal da sua propriedade que a imaginação e a 
transpiração dão aso a uma produção intensa e regular que já é marca 
do espaço público em Portugal continental e ilhas, mas também de 
Angola, integrando coleções das mais prestigiadas em Portugal, Ango-
la, Espanha, Bélgica, Brasil, Itália e Alemanha, destacando-se o Museu 
Biedermann, pela afirmação e crescimento da Alemanha como player 
fundamental no mercado de arte contemporânea do século XXI. Ex-
posições são mais de uma centena, com a primeira individual em 1980 
e a primeira coletiva em 1985”. Através destas palavras da curadora 
da zet gallery, Helena Mendes Pereira, apresentamos Paulo Neves, um 
escultor com um repertório rico, diversificado, mas com um elemen-
to sempre presente: a natureza. Nascido em 1959, Paulo Neves criou 
um “vocabulário formal e compositivo” que se mantém nas obras em 
madeira, pedra, ferro e nas variações em materiais plásticos e sintéti-
cos, atribuindo-lhe um lugar já cativo no panorama artístico português. 
Assumindo um compromisso com a escultura como forma perfeita de 
marcar a sua intervenção no mundo, Paulo Neves faz arte da natureza, 
como quem faz brotar da terra o alimento que o constitui por den-
tro. Envolvido na exploração destes elementos, destes componentes 
da natureza, Paulo Neves carimba respeito e instiga limites, quase que 
gritando que olhemos, que paremos, que imaginemos. É esse convite a 
olhar, a parar e a imaginar que a zet gallery estende a cada um de nós, 
até 24 de junho. 

A exposição Os Instantes 
da Matéria traz a Braga um 
imponente portefólio de obras em 
madeira e ferro de Paulo Neves.

A exposição Os Instantes da Matéria traz a Braga um imponente por-
tefólio de obras em madeira e ferro de Paulo Neves, visíveis em três es-
paços da cidade: a zet gallery, o jardim do Museu Nogueira da Silva e a 
Basílica dos Congregados, apresentando assim um verdadeiro circuito 
de arte contemporânea: as obras em madeira são o ex-libris da ex-
posição visível na zet gallery, as esculturas em ferro marcam presença 
no jardim do Museu Nogueira da Silva e as duas peças de cariz reli-
gioso são protagonistas na Basílica dos Congregados, bem no coração 
da cidade de Braga. “Excluímos a pedra pois em Braga já o encontra-
mos em pedra e interessava mostrar as dimensões menos conhecidas, 
talvez menos comerciais, em que se evidencia a dimensão cenográfica 
da sua obra e, também, o seu alfabeto formal, revestido de um pleno 
domínio técnico. Paulo Neves é escultor. Não poderia ser outra coisa. 
Quisemos que este escultor fosse o circuito de Arte Contemporânea 
de Braga, pelo menos por uns instantes, por umas semanas”, explica 
Helena Mendes Pereira. “O espetador deve percorrer a mostra como 
se de uma pista de obstáculos se tratasse. É o belo sobre as paredes 
brancas e a luz homogénea do espaço de exposição, é a simplicidade 
do figurativo sobre as artimanhas e o exagero do barroco e é a robustez 
do ferro na delicadeza do jardim ordenado que se esconde no museu”, 
garante a curadora. 

ESCULTURA

QUEM É PAULO NEVES?

Troncos, anéis, escadas, rebentos, ninhos, anjos, painéis, santas, rodelas... 
São imensos os exemplos de uma vida cheia de arte presentes nesta ex-
posição de Paulo Neves. Mas, afinal de contas, quem é Paulo Neves?

Estudou Pintura na Escola Superior de Belas Artes do Porto, hoje 
reconhecida como FBAUP, mas as suas mãos escolheram a energia da 
escultura como forma de intervir no mundo. Entre 1978 e 1981 teve a 
oportunidade de conviver e trabalhar com vários artistas europeus e, es-
ses três anos de experiência em viagem, recolhendo aventuras em vários 
países, foram determinantes na sua construção enquanto indivíduo e na 
descoberta do seu eu artístico. “Arquiteto de formas, aprendeu cedo a 
ler as entrelinhas do meio e da matéria, em instantes de criatividade e 
domínio de força gravítica, porque nos custa a compreender a perfeição 
daqueles sulcos, daquelas arestas, a compreender como distinguimos 
emoções naqueles rostos dos anjos. Paulo Neves não tem complexos e 
talvez seja por isso que muito cedo o seu trabalho galgou fronteiras, 
geográficas e de apreensão pelos públicos”, conta Helena Mendes Perei-
ra. Explorando novos materiais ao longo dos últimos anos, as obras do 
escultor português também mostram influências de temáticas sociais e 
até politicamente delicadas, mas trabalhadas de uma forma intensa: um 
exemplo desta narrativa é a obra inaugurada em 2017 no Funchal, as-
sinalando o luto um ano após os incêndios que devastaram a ilha da 
Madeira. Esta peça, apelidada de Aflição, recorreu a um cedro do Parque 
Ecológico do Funchal que resistiu a um fogo florestal em 2010, mas 
acabou por “morrer” em 2016. Com uma carga emocional distinta, esta 
peça simboliza um anjo que pede ajuda a Jesus. “Desta série, a zet gal-
lery interpele os públicos, à chegada, com um tronco de madeira de 

eucalipto queimado. Paulo Neves não é nem nunca será indiferente à 
natureza, aos seus paraísos e infernos”, descreve a curadora da galeria. 

Aproximando-se da temática religiosa na última década, o escultor 
tem produzido um vasto leque de obras que fazem “uma interpretação 
iconográfica, por um lado, do ideário católico, como também inovam 
nas possibilidades estéticas dos elementos eucarísticos”. “Quando lhe 
falei da exposição e da ideia de a sua escultura invadir Braga, imediata-
mente me falou do tema do sagrado que, entretanto, lhe interessara e da 
vontade que tinha de aumentar o número de intervenções em espaços 
de culto, prática que marca o seu currículo nos últimos anos”, afirma 
Helena Mendes Pereira. Neste registo, é de crucial pertinência conhecer 
a Capela da Senhora das Neves que Paulo Neves ergueu na sua proprie-
dade, exaltando os Cristos, confessionários, pias batismais e púlpitos. 

“Conhecemo-nos em 2013, no seu atelier. Apaixonei-me por tudo 
aquilo que via e esperei quase cinco anos pela possibilidade de lhe 
organizar uma exposição individual com a pompa que me pareceria 
merecida. O Paulo é dos convívios à mesa e da simplicidade. É escultor 
de fábulas perdidas. Em Cucujães escreve resenhas com as suas obras 
que se deslindam no surreal, no hiper-real, da imaginação de cada 
um, na disposição para ver. Impressionou-me aquele cubo de tronco 
sobre tronco, como uma escultura em macro escala cheia de mundos 
dentro. Compreendi que não era possível conhecê-lo sem mergulhar 
no seu universo onde, honestamente, me apetece sempre estar”, revela 
a curadora da zet gallery. 

Paulo Neves, este eterno intérprete da natureza que crava na sua es-
cultura a permanência de um mundo que morre aos poucos, como uma 
árvore que chega ao fim da vida, está em cada instante da matéria, até 
24 de junho, na cidade de Braga. 
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TALENTO
por Helena Mendes Pereira

Natural de Barcelos, Cláudia Cibrão (n.1993) chegou-nos 
à procura de respostas e na expetativa de encontrar um 
caminho. É artista plástica, mas, como muitos da sua ger-
ação para quem o ensino já não se apresenta como forma de 

subsistência, está disponível para abraçar a área da produção cultural 
onde também há a possibilidade de aquisição de ferramentas práti-
cas para implementação de projetos em contexto real de trabalho. Foi 
na disponibilidade desse abraço que a conheci e foi na concretização 
desse abraço que me rendi à sua luz e energia que dão sentido à sua 
produção artística que, apesar de recente, apresenta já alguma unifor-
midade no campo da pesquisa.

A jovem barcelense licenciou-se em Artes Plásticas – Pintura pela Fac-
uldade de Belas Artes da Universidade do Porto e foi nesse enquadra-
mento que integrou o Programa de Mobilidade Europeu (Erasmus) na 
Accademia di Belle Arti di Bologna, 2013/14. É Mestre em Gestão de 
Indústrias Criativas, na Universidade Católica Portuguesa. Em 2013, em 
parceria com a artista plástica Catarina Real, funda o projeto artesanal 
DUAL, onde exploram técnicas de impressão. Nesse mesmo ano participa 
na performance de Monika Weiss intitulada Anamnesis II. Anos antes, em 
2011 tinha participado nos workshops: Improvisação, voz e movimento, 
ministrado por Jaime Soares; Ilustração, por Esgar Acelerado; e Work-
shop/Performance, por Vera Mantero. Multifacetada e multidisciplinar, já 
conta com três publicações, sendo a mais relevante a participação no CD 
dos The Lemon Lovers com a ilustração da contracapa. 

Parafraseando a artista, podemos afirmar que o seu “trabalho artísti-
co tem o intuito de desenvolver, essencialmente, a temática da Luz e 
as suas consequências. Para isso recorre a vários meios, tendo a pin-
tura, o desenho, a fotografia e a instalação como particular interesse. 
É inerente ao artista, ao pintor, sobrepor o espaço e o tempo, inverter 
planos ou perspetivas, seguir o concreto ou o abstrato, mentir ou dizer 
a verdade sobre a realidade. É desta liberdade de poder mudar ou criar 
um novo sentido, dentro daqueles quatro lados fechados em que se 
insere a imagem, que as obras vivem. Propõe-se, então, a um estado 
de viagem permanente, em que o foco não é sempre o mesmo objeto, 
lugar ou pessoa, variando muito, ainda que tenha constantemente a 
mesma temática. Logo, advém de uma observação cuidada e contínua 
do quotidiano, de uma procura incessante por novos desenhos, novas 
geometrias, novos espaços”.

Expõe desde 2010, tendo apresentado o seu trabalho em museus, gale-
rias e outros espaços e contextos culturais em Portugal e além-fronteiras. 

Cláudia Cibrão apresenta uma condição de produção particular-
mente interessante nas obras em que a colagem é composição, per-
dendo-se no detalhe e criando ilusões formais que desafiam os nossos 
pontos de vista a olho nu. Mas o que nos fica de tudo é a Luz, como 
foco da produção artística e como característica da artista. 

Sobre o Autor
zet gallery curator (anteriormente intitulada galeria shairart)

Na luz de Cláudia Cibrão
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J
á não é a primeira vez que escrevo sobre o Festival Vodafone 
Paredes de Coura e temo bem que não seja a última. Pelo 
menos enquanto me der motivos para escrever, vou contin-
uar a fazê-lo. Mais que um festival de música, é uma prova 
de resiliência e de grande sucesso a nível nacional e interna-
cional, num local inusitado e que provavelmente ninguém 

conheceria se não fosse pelo festival. Paredes de Coura, essa vila onde 
há um belo festival de música.

Em 2018 vai para a 26ª edição e tem logo a saltar à vista os Arcade 
Fire como grandes cabeças de cartaz. Depois da atuação épica, que se 
imortalizou na memória de quem lá esteve em 2005, o super grupo do 
Canadá volta a Portugal, ao Alto Minho, ao festival que mais toca - lit-
eralmente - nos corações do público festivaleiro. Não é, porém, por nen-
hum destes motivos que resolvi escrever novamente sobre o ‘Couraíso’.

Dos nomes que já foram lançados até ao dia em que escrevo há um 
aspeto singular; não só para o festival em si como no panorama geral 
nacional: em 33 concertos, 11 são de bandas portuguesas. Um festival 
com a dimensão que o Vodafone Paredes de Coura já atingiu, apresentar 
um line-up com 11 bandas portuguesas é uma prova dada do olhar 
sempre atento ao que se faz, não só lá fora, mas sobretudo cá dentro. A 
vaidade aqui não se sobrepõe à qualidade e esta atitude de desdém ao 
que é nacional - sobretudo nas artes - é algo em que nós, portugueses, 
somos peritos. Aqui, claramente, não acontece isso. Ainda bem!

Elenquemos os nomes: Ermo, Grandfather’s House (ambas de Bra-
ga), Dear Telephone, smartini (de Caldas das Taipas), Fugly, X-Wife, 
Surma, Linda Martini, Keep Razors Sharp, The Legendary Tigerman 
e Dead Combo. Há, portanto, de tudo; nomes já consagrados, nomes 
recentes, nomes que são mais e outros que são menos (re)conhecidos, 
mas todos com algo em comum: a qualidade.

Para o consumidor de música e para os músicos é reconfortante 
saber que há um festival atento e onde todos têm hipótese de um dia 
pisar um dos palcos do mesmo. Poderá haver quem diga que é uma 
estratégia para poupar dinheiro, já que bandas como Arcade Fire são 
das mais caras do mundo. Ainda que seja isso, é uma estratégia inteli-
gente e que não belisca ou tira mérito a quem faz esta aposta. Neste 
campo prefiro falar de factos e aí os ouvidos não enganam; estamos 
a falar de projetos musicais que lançaram recentemente trabalhos de 
grande qualidade, nos mais diversos estilos musicais, e que justificam 
a chamada a este festival. A título de exemplo, vejam o caso de Ermo, 
recém-nomeados para os Prémios Globos de Ouro. Aqui, não me impor-
ta tanto o prémio em si, mas o significado da nomeação, onde com um 
disco de música eletrónica alternativa conseguiram ser reconhecidos 
por um júri que premeia o radiofónico, apenas. Bravo!

Claro que para quem está atento e é ouvinte assíduo de música não 
é apanhado com tão grande surpresa para o facto de haver 11 bandas 
nacionais em 33, em Paredes de Coura. A música portuguesa passa - há 
já uns 10/15 anos - por um período áureo. Longe vão os tempos em 
que encontrar uma banda portuguesa num festival era um oásis. Difícil 
agora, para quem programa estes festivais, é decidir quem deixar de 
fora. Que bela dor de cabeça! 

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

MÚSICA
por José Manuel Gomes

Quando a qualidade nacional é premiada 
“A MÚSICA PORTUGUESA PASSA - HÁ JÁ UNS 10/15 ANOS 
- POR UM PERÍODO ÁUREO. LONGE VÃO OS TEMPOS 
EM QUE ENCONTRAR UMA BANDA PORTUGUESA 
NUM FESTIVAL ERA UM OÁSIS. DIFÍCIL AGORA, PARA 
QUEM PROGRAMA ESTES FESTIVAIS, É DECIDIR 
QUEM DEIXAR DE FORA”
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CINEMA

A QUARTA EDIÇÃO DO YMOTION – FESTIVAL DE CINEMA JOVEM 
DE FAMALICÃO CHEGA EM NOVEMBRO, MAS A APRESENTAÇÃO 

JÁ ESTÁ FEITA – VEM AÍ UM PROGRAMA RICO, UM JÚRI 
CONHECEDOR, PRÉMIOS APELATIVOS E, SOBRETUDO, JOVENS 

CINEASTAS EM BUSCA DE RECONHECIMENTO.

Ymotion, 
o festival de cinema jovem de Famalicão 

A ideia do Ymotion é simples: distinguir as melhores cur-
tas-metragens produzidas por jovens entre os 12 e os 35 
anos, promovendo a criação, produção e divulgação do 
cinema jovem português. Organizado pelo pelouro da Ju-

ventude do município de V.N. Famalicão, este festival de cinema já 
conta com três edições bem-sucedidas e muitos nomes conhecidos 
do panorama cinematográfico português nas suas ações (entre work-
shops, tertúlias e galas oficiais, que envolvem a entrega de prémios 
e homenagens): Joana de Verona, Miguel Costa, José Mata ou Tiago 
Teotónio Pereira foram apenas alguns nomes que marcaram presença 
no momento de apresentação da edição 2018 do Ymotion, no Museu 
Bernardino Machado, no início de maio. Joaquim de Almeida, Rita 
Blanco, António-Pedro Vasconcelos e Dalila Carmo são os veteranos 
que já pisaram Famalicão nos anos anteriores, trazendo destaque a um 
festival que aposta no novo talento português.

Apresentando um júri de luxo, com o argumentista Tiago R. Santos, 
a atriz Teresa Tavares e o realizador Fernando Vendrell como realce 
principal e com o crítico Rui Pedro Tendinha como comissário do festi-
val, o Ymotion convida os jovens apaixonados por cinema a participar 
no festival, enviando as suas curtas-metragens até ao mês de outubro. 
Os vencedores serão conhecidos a 10 de novembro, numa gala de en-
trega de prémios na Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão. 

Relativamente a prémios, a competição vangloria vencedores em 
várias categorias: Grande Prémio Joaquim de Almeida, no valor de 
2500€; Prémio Escolas Secundárias, no valor de 850€; Prémio Público, 
atribuindo 350€; Prémio Melhor Animação, com 600€; e prémios para 
Melhor Ator/Atriz, Melhor Direção de Fotografia, Melhor Banda Sono-
ra Original, no valor de 250€. 

Como já tem sido habitual, o Ymotion fará uma homenagem a um 
elemento do cinema português. Desta vez, uma atriz que tem feito fu-
ror será a escolhida. Quem será? Teremos de aguardar por novembro 
para saber. 

©D.R.
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Sobre Lembrar e Esquecer
©João Tuna

O
s Festivais Gil Vicente, o principal espetáculo de teatro da 
cidade de Guimarães, que se realiza de forma ininterrup-
ta desde 1987, está de volta. A 31ª edição do festival des-
taca duas estreias absolutas e lança um olhar profundo 
sobre a criação teatral nacional. Durante os dias 7 e 16 

de junho sobem ao palco do Centro Cultural Vila Flor um elenco de 
espetáculos relevantes que durante duas semanas pretendem gerar in-
quietação e debate na cidade e no público.

O mês de junho é tradicionalmente sinónimo de mais uma edição 
dos aguardados Festivais Gil Vicente, que, em memória do primeiro 
grande dramaturgo português, se dedicam à inspiração e criação na-
cional. O festival assume-se como uma pluralidade do teatro e uma 
viagem entre polos opostos como o futuro e a incerteza, o amor e a 
crise, o real e o absurdo, a memória e a identidade, o medo e o desejo, 
a imaginação e a revolução. “Mais do que nunca, esta arte de corpo 
vivo nada deixará por explorar. Escolham-se por isso os caminhos mais 
convenientes e tome-se o teatro enquanto espaço público de debate, 
porque na realidade nasceu para tal fim”, afirma Rui Torrinha, progra-
mador artístico do Centro Cultural Vila Flor.

A edição arranca com duas estreias absolutas sendo a primeira Pul-
mões, de Luís Araújo, com exibição marcada para dia 7 de junho, o 
primeiro dia do festival. Pulmões evidencia uma geração que faz da 
incerteza um modo natural de vida. É a história de um casal na casa 
dos trinta que durante uma ida ao Ikea discute a ideia de ter um filho 
e do impacto que isso terá neles e no planeta. “Será que sou boa pes-
soa? Serei um bom pai? Que tipo de mundo herdará o nosso filho? É 
sensato ou necessário trazer mais uma criança a este mundo?” Não se 
trata de uma peça sobre mudanças climáticas, mas antes sobre pes-
soas, mais concretamente um jovem casal que se vê confrontado com 
uma possibilidade inesperada que os leva a reavaliar o seu futuro. Com 
encenação de Luís Araújo, que depois de apresentar Subterrâneo, em 
2016, volta a assinar uma criação para o Ao Cabo Teatro. Pulmões, do 
dramaturgo britânico Duncan Macmillan, expressa uma geração que 
vive num estado de ansiedade perpétua.

TEATRO

GUIMARÃES RECEBE OS FESTIVAIS GIL 
VICENTE DE 7 A 16 DE JUNHO. ESTA 31ª 

EDIÇÃO TRAZ DUAS ESTREIAS ABSOLUTAS 
AO PALCO DO CENTRO CULTURAL VILA FLOR 

E LANÇA UM OLHAR PROFUNDO SOBRE A 
CRIAÇÃO TEATRAL NACIONAL.

FESTIVAIS GIL VICENTE

A arte teatral num 
espaço de partilha

POR Maria Inês Neto
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Segue-se a segunda estreia absoluta, Retábulos, no dia 8 de junho, a 
nova peça do Teatro Oficina que leva a cidade para cima do palco, sen-
do esta a protagonista de destaque desta criação: mais um projeto com 
participações ativas da companhia de teatro de Guimarães. O elenco 
nomeado para esta exibição de arte teatral não é à toa, são mais uma 
vez os alunos das Oficinas do Teatro Oficina, com idades compreen-
didas entre os oito e os 64 anos, que já desde o ano passado dedicam 
parte do seu dia ao teatro. Uma cidade que é feita de professores, es-
tudantes, advogados, gestores, desempregados ou reformados é agora 
convidada a representar no palco do CCVF uma cidade de Alcaides e 
Governadores, tornando-se palco de manifestos.

A primeira semana dos Festivais Gil Vicente fica concluída com a 
apresentação da peça Se Eu Vivesse Tu Morrias, no dia 9 de junho, um 
espetáculo de Miguel Castro Caldas e Lígia Soares, Miguel Loureiro e 
Tiago Barbosa, Filipe Pinto, Gonçalo Areia e Salomé Marques que ex-
ploram um dos limites do teatro: o texto, que é entregue ao público no 
início do espetáculo. Vencedor do Prémio SPA 2017 para Melhor Texto 
Português Representado, esta peça assume o caráter de uma investiga-
ção, de um ensaio. O objetivo é levar o espectador a alternar entre a 
leitura do texto e a visão da representação, sendo que o espetáculo 
acontece nesses intervalos particulares entre o ler e o ver, entre o livro 
e o palco, entre o levantar e o baixar da cabeça. 

Segue-se a segunda semana, que começa dia 14 de junho com Tónan 
Quito com a apresentação de Casimiro e Carolina, de Horváth, uma par-
ticular história de amor que fala sobre as consequências da crise de 1929 
e da atual que vivemos. Num contexto de crise, desemprego, medidas de 
austeridade e depressão, o casal parece não sobreviver à rutura, levan-
tando a questão: é possível amar em tempo de crise?

Chega a vez de Estelle Franco, Mariana Ricardo, Masako Hattori, 
Paula Diogo e Sónia Baptista que vêm propor ao público uma reflexão 
sobre o limite da memória nas nossas vidas através do espetáculo Lem-
brar e Esquecer, com exibição a 15 de junho. Cinco criadoras-intérpretes 
vindas de lugares diferentes e com experiências distintas, sendo esta a 
primeira peça de uma trilogia que fica completa com a apresentação das 
peças A Estação de Outono e Paisagem. Quando tudo foge de controlo, 
esta peça sugere a mudança das memórias para uma zona de luz.

A agenda de espetáculos termina a 16 de junho com Perplexos, de 
Cristina Carvalhal, uma peça em que a realidade parece ser continua-
mente reformulada, tocando o absurdo. Variados temas presentes nes-
ta espécie de comédia de costumes relacionam-se com os casais, os 
filhos, Darwin e a lei do mais forte, a sombra nazi ou um baile de más-
caras, numa experiência de limites que se vão desenrolar. “Limite por 
nos colocar na fronteira entre o real e o absurdo onde o constante jogo 
de reformulações nos provocará inquietação”, antecede Rui Torrinha.

O programa dos Festivais de Gil Vicente só fica completo com o 
Gangue de Guimarães, grupo de artistas em residência no Centro de 
Criação de Candoso e dramaturgos em oficina no Palácio Vila Flor. 
Repetindo o formato inaugurado na edição anterior, este segundo en-
contro acontecerá em vários locais selecionados durante os dias 4 a 
17 de junho. Nesta edição, os alunos e ex-alunos da Licenciatura em 
Teatro da Universidade do Minho juntam-se igualmente ao programa 
de atividades paralelas, invadindo e conquistando o Espaço Oficina 
com a apresentação dos seus projetos. Os Festivais Gil Vicente são um 
fenómeno de criação de relações, a possibilidade de uma abertura de 
caminhos de encontros, um espaço de partilha e união de distintas 
experiências que se cruzam num lugar único. 

TEATRO

Os Festivais Gil Vicente são um fenómeno 
de criação de relações, a possibilidade de 
uma abertura de caminhos de encontros, 
um espaço de partilha e união de 
distintas experiências que se cruzam num 
lugar único.

Se eu vivesse tu morrias
©Vitorino Coragem

Casimiro e Carolina
©Filipe Ferreira
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A CIVILIZAÇÃO DO ESPECTÁCULO
por Cátia Faísco

.querer mais surpresas.
“É PENSAR QUE, SEMANAS DEPOIS, HÁ COISAS 
QUE ACONTECEM NO MEU QUOTIDIANO QUE 
SÃO AUTOMATICAMENTE TRANSFORMADAS EM 
PARALELISMOS COM O MUNDO DO ESPECTÁCULO”

H
á peças que comunicam connosco directamente das pá-
ginas para o nosso coração. Há espectáculos que comu-
nicam connosco directamente do palco para o nosso 
coração. E quando isso acontece, somos invadidos por 
uma sensação de infinidade que nos dá vontade de um 
dia ser assim. Mas nem sempre temos a sorte de ser 

avassalados por grandes momentos artísticos. 
Gosto de ser surpreendida. Creio que todos gostamos, certo? Seja 

em que área for. Essa surpresa pode ajudar-nos a, por vezes, consoli-
darmos aquilo que antes considerávamos como incerto ou impossível 
de concretizar. Há espectáculos tão bons que se entranham na nossa 
pele de uma forma tão profunda que, quando nos apercebemos, trans-
formaram-se numa espécie de tatuagem. Eu tenho algumas dessas ta-
tuagens que, com o tempo, têm criado uma espécie de mapa da forma 
como o Teatro comunica comigo e do modo como me posiciono artis-
ticamente. Dessas marcas que exibo orgulhosamente na minha pele, 
destaco três, sem qualquer ordem de preferência porque foram todas, 
na sua dimensão dramatúrgica e cénica, igualmente importantes: Puri-
ficados (2002) do Nuno Cardoso, Walden (2006) do Teatro do Vestido, 
e Tristeza e Alegria na Vida das Girafas (2011) do Tiago Rodrigues. 

Às vezes, no meio dos corredores ou antes de entrar para algum 
espectáculo, fala-se de obras que não nos tocam ou de como se vai me-
nos vezes ao teatro, porque não há surpresa, ou porque ultimamente 
“tudo o que se vê é mau”. Percebo perfeitamente essa saturação, mas, 
como sabem, sou uma optimista. No fundo, acredito que no meio de 
todos os espectáculos que não comunicam connosco, vai haver sempre 
um que nos vai deixar sem palavras. Ou então com muitas! 

No mês passado vi, no Teatro Nacional D. Maria II, E se elas fos-
sem para Moscou?, um espectáculo dirigido pela encenadora brasileira 
Christiane Jatahy, a partir de As três irmãs de Tchekhov. Creio que, por 
tudo aquilo que já tinha ouvido, ia com a sensação de que ia gostar. 

Mas a grande surpresa da noite foi sair daquelas salas com mais uma 
marca no meu corpo. É pensar que, semanas depois, há coisas que 
acontecem no meu quotidiano que são automaticamente transforma-
das em paralelismos com o mundo do espectáculo. E é incrível como, 
numa primeira leitura, há tanto que pode passar despercebido e que 
se pode transformar, posteriormente, num profundo discurso interior. 
A beleza com que Jatahy nos submerge é impossível de perder. E é por 
momentos desses que continuo a escrever para teatro, que continuo a 
ensinar os meus alunos e que continuo a sentar-me na plateia. 

De quando em quando, ouço artistas a comentar que a relação com 
o público pouco lhes interessa, como se o espectador representasse 
uma espécie de mal necessário para se continuar a criar objectos artís-
ticos. Mas, na minha opinião, não podiam estar mais errados. Há uma 
beleza imensa na possibilidade de tocar, de marcar o outro. E, quem 
sabe, perceber que o espectáculo que se vê em palco existe porque as 
pessoas que estão por detrás da sua criação foram um dia surpreendi-
das quando estavam na plateia. 

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

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



FOTOGRAFIA
por Daniel Camacho

uase toda a gente gosta de ver paisagens bonitas e de ex-
plorar a natureza e, talvez por isso, muitos de nós tentam 
enquadrar e perpetuar a sua essência num quadro a que 
chamamos fotografia.

Podemos pensar que as fotografias de paisagem são pos-
tais ilustrados e que é difícil criar algum tipo de identidade visual nesta 
temática, mas isso não é verdade.

Desde logo, a natureza é rica em pormenores, não devemos apostar 
apenas em abordagens mais clássicas em que a nível de composição 
usamos objetivas grande angular para captar o máximo de plano vi-
sual possível. É muitas vezes nos pormenores que fazemos a diferença 
e que conseguimos mostrar a nossa forma peculiar de ver e sentir a 
paisagem que nos envolve.

É fundamental o uso de um tripé na fotografia de paisagem, porque 
assim conseguimos criar mais estabilidade e nitidez na nossa fotogra-
fia e também porque podemos querer criar algum tipo de dinâmica 
usando tempos de exposição mais lentos; isso seria de todo impossível 
sem o uso do tripé. Se estivermos a fotografar durante o dia, necessita-
mos de um filtro de densidade neutra para conseguirmos fazer longas 
exposições sem que a foto fique branca. Um filtro polarizador será 
também fundamental, porque reduz brilhos e reflexos.

Outros aspetos a ter em conta são a luz e as condições climatéricas. 
Para mim, antes do amanhecer e depois do anoitecer são as melhores 
luzes para fotografar, isto porque há menor contraste entre zonas cla-
ras e escuras, o que permite ter um maior equilíbrio tonal. A maior 
parte dos telemóveis possui uma opção HDR (High Dynamic Range) 
que tenta equilibrar a diferença entre zonas claras e escuras, criando 
uma fotografia equivalente ao que o olho humano vê.

É possível ter várias abordagens diferentes sobre o mesmo espaço, 
a criatividade fará a diferença. A natureza muda com as estações, por 
isso, quando voltarmos, a nossa fotografia também será diferente. 

Fotografia de Paisagem

54 ABRIL 55MARÇO
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INSTAGRAM INSTAGRAM 

Sobre as terras da liberdade
JOÃO FANZERES ESTÁ NA RUA

POR Nuno Sampaio  FOTOGRAFIA @joao.fanzeres 

A natureza está muito presente na tua página. Fotografá-
-la é um escape ou uma filosofia de vida?
Talvez seja o encontro entre um modo de vida e um escape. 
A rotina do homem contemporâneo é cada vez menos autên-

tica. Novos valores e novas práticas impõem-se àquelas que moldaram a 
nossa evolução durante anos e anos. Busco por um equilíbrio saudável 
de forma a que tanto seja possível acompanhar o crescimento da nossa 
sociedade e responder às suas imposições como, por outro lado, man-
ter-me fiel à minha essência, às minhas origens e costumes. A minha 
fotografia reflete um pouco este paradigma – o eu no mundo natural. 
Como temas centrais na minha constante busca está o oceano e a mon-
tanha que representam dois dos elementos da natureza – terra e água. 
É envolvido pela natureza que me sinto desprendido da realidade que a 
sociedade nos determina, mais espontâneo, mais puro, mais eu.
 
As cidades estão cheias; o mundo está cheio de cidades. Contudo, 
ainda existem locais no nosso planeta onde a civilização não che-
gou. É urgente preservar o universo natural que ainda resta? Mos-
trá-lo é uma forma de sensibilização?
A cidade tornou-se no símbolo da sociedade moderna e apesar de sa-
bermos que o crescimento urbano irá manter-se nas próximas décadas, 
é fundamental entendermos esse crescimento mesmo que aconteça de 
forma controlada, com harmonia e respeito para com todos os elemen-
tos deste planeta. Esta dualidade entre a vida na natureza e na cidade 
é algo que provoca uma força a dois tempos. Por um lado, o verdadeiro 
sentido do homem e a natureza e, por outro lado, a essência do homem 
e a máquina no meio urbano. Felizmente, antigos valores que zelam por 
um crescimento sustentável estão a ganhar cada vez mais força entre 
nós. Creio haver espaço neste planeta para o crescimento expectável, 
assim como certos locais naturais deverão manter-se longe e protegidos 
de qualquer tipo de intenções que não garantam a sua valorização. A 
fotografia é um dos métodos mais imediatos na sensibilização da preser-
vação da natureza. 

A liberdade de estar em conexão com a natureza revela a personali-
dade de um indivíduo que a observa e “trabalha”, como tu?
Podemos entender que há um grande elo de ligação entre aquilo que 
eu sou e o contributo da natureza na minha formação e crescimento. A 
minha infância foi vivida exatamente entre o meio urbano e o meio na-
tural. Desde muito cedo demonstrei um enorme interesse por desportos 
de aventura e atividades outdoor que, por sua vez, estavam intrinseca-
mente relacionados com o meio natural. Mais tarde, frequentei o curso 
de arquitetura onde desenvolvi imenso as minhas capacidades em ob-
servar e compreender o que me rodeava -  existia uma forte componente 
de imagem. Foi bastante importante entender a evolução da construção 
urbana que, por sua vez, moldou a nossa identidade, a nossa essência. 
Creio que cada indivíduo possui a sua própria essência que é determina-
da por uma enorme quantidade de fatores externos que o vão moldando 
desde o nascimento à morte. Neste sentido, posso afirmar que sim, “a 
liberdade de estar em conexão com a natureza revela a personalidade de 
um indivíduo que a observa”. 
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Machu Picchu 
a cidade bem no topo da montanha

POR Rita Almeida
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BÚSSOLA

C onsiderada Património Mundial da UNESCO, Machu Picchu é 
uma cidade pré-colombiana situada numa montanha a 2400 
metros de altitude. Também conhecida como “velha monta-
nha”, apesar de ser uma cidade bem conservada, é um dos 

pontos históricos mais visitados no Peru, na América do Sul.
Construída no século XV, é provavelmente o símbolo mais típico do 

império sagrado Inca, resultado de civilizações de diferentes culturas 
independentes desenvolvidas em algumas zonas da América do Sul, 
unindo a Cordilheira dos Andes ao Rio Amazonas. Descoberta apenas 
em 1911, a cidade esteve durante quatro séculos escondida na selva, 
conhecida apenas pelos moradores locais como uma cidade em ruínas.  
Há várias teorias sobre a função desta cidade. A mais aceite diz que foi 
construída para supervisionar a economia das regiões conquistadas e 
para refugiar o soberano Inca, no caso de ataque. As construções com 
pedras encaixadas sem nenhum tipo de material que as pudesse unir, 
com encaixes com pouco espaço entre as rochas, desperta tantas outras 
teorias. As ruínas da cidade mostram como se organizavam os habitan-
tes: a zona agrícola é formada por terraços e recintos de armazenagem 
de alimentos, enquanto que na urbana destaca-se a zona sagrada com 
templos e praças. Segundo a história Inca, no meio das montanhas, de 
forma organizada, estão os templos, casas e cemitérios, abrindo ruas e 
aproveitando o espaço com escadarias para a passagem do Deus Sol.

Nesta cidade, que recebe milhares de pessoas diariamente, pode ca-
minhar pelas suas pequenas ruas, visitar o relógio solar e admirar a vista 
a partir das montanhas. Para chegar até lá, pode aventurar-se e ir a pé, 
mas é garantido que vai demorar alguns dias. O ideal será ir de comboio, 
a partir da cidade Cusco ou do Vale Sagrado, e aproveitar uma das mais 
belas vistas do mundo. Hoje em dia, pode encontrar várias alpacas e 
coelhos por Machu Picchu. Uma das montanhas mais conhecidas, e que 
poderá subir, é a Huayna Picchu, a 2720 metros acima do nível do mar. 
Vários estudiosos dizem que a cidade possui um campo magnético forte, 
o que faz com que este seja um lugar único no mundo. A organização 
New Open World Corporation, na Suíça, classificou Machu Picchu como 
uma das sete maravilhas do mundo moderno. ©D.R.
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MINHOTOS PELO MUNDO

Glasgow é um dos maiores centros comerciais do Reino Uni-
do e afirma-se como um destino repleto de ofertas culturais, 
ideal para compras e para negócios. Situada nas margens do 
Rio Clyde, a cidade está munida de encantos próprios, onde 

se distingue a sua arquitetura que abrange o vitoriano e o neoclássico, 
sem esquecer importantes obras contemporâneas. Durante a Revolução 
Industrial surgiu como um expoente de engenharia e construção naval. 
Apesar de ter sido já afetada por uma grave crise, Glasgow renasceu re-
pleta de vida. “É possível experienciar o genuíno espírito escocês no que 
toca a cultura, tradição e comunidade. Duas palavras que caraterizam 
esta cidade são dinamismo e espontaneidade”, constata Hugo Silva.

De facto, as atrações arquitetónicas foram o chamariz perfeito para 
este bracarense. Com 24 anos, está a frequentar o Mestrado de Arqui-
tetura na afamada Universidade de Glasgow. No seu entender, a insti-
tuição de Ensino Superior é mesmo um dos “sítios mais emblemáticos 
da cidade, por ser uma das mais antigas do mundo e ter um estilo que 
é normalmente associado a Hogwarts, do imaginário fictício de Harry 
Potter”. Desde que visitou o Reino Unido pela primeira vez, Hugo ficou 
com a ambição de aí estudar, com o objetivo de sair fora da sua zona 
de conforto. A representatividade da comunidade lusa nestas paragens 
não é tão significativa como, por exemplo, em Londres ou Edimburgo 
(capital escocesa). Com os seus prós e contras, “o facto de não ter mui-
tos portugueses por perto fez com que me integrasse mais rapidamente 
com outros estudantes”, sublinha.

Experienciar o genuíno 
espírito escocês
RUAS COM UMA MULTIPLICIDADE DE ATIVIDADES, 
ECOS DE GAITAS DE FOLES E MÚSICAS 
TRADICIONAIS, ASSIM SE APRESENTA AOS 
VISITANTES GLASGOW. ANTIGA LOCOMOTIVA 
INDUSTRIAL DA ESCÓCIA, É ESTA A CASA DE 
HUGO SILVA, UM BRACARENSE EM GLASGOW.
POR Filipa Santos Sousa

O jovem minhoto tem aproveitado para visitar diversos pontos tu-
rísticos, pelo que deixa alguns conselhos: “Para os mais interessados 
em arte, Kelvingrove Museum & Art Gallery tem coleções de pintores 
célebres como Van Gogh e Salvador Dali. A House for An Art Lover 
[Residência para um amante de arte] desenhada por um dos maiores 
arquitetos de Glasgow, Charles Rennie Mackintosh, está na minha lista 
de atrações que pretendo visitar, mas ainda não tive a oportunidade. 
A típica dança escocesa – ceillidh – é, sem dúvida, algo que todos de-
veriam experimentar numa visita”. Adaptado à sua nova realidade e a 
desfrutar do ambiente e espírito escocês, Hugo assume que, mesmo as-
sim, é difícil estar longe da família e dos amigos; o clima e as saudades 
da gastronomia portuguesa são outros dos constrangimentos trazidos 
pela distância.

“O verão na Escócia é o equivalente ao outono em Portugal, o que 
dificulta a ambientação ao país. No entanto, tento sempre que possível 
regressar a Braga durante os meses de veraneio, de modo a aprovei-
tar o calor. Aqui, ir para a praia ou rio é simplesmente impensável!”, 
lamenta Hugo Silva. A par das diferenças meteorológicas, também é 
difícil encontrar ingredientes típicos da cozinha portuguesa. “Apesar 
disso, encontrei vários pubs em Glasgow onde servem cerveja Sagres 
e cafés onde vendem ‘portuguese custard pie’, ou seja, uma versão es-
trangeira de natas”, salienta. Entre o som inconfundível das gaitas de 
foles e azáfama boémia das ruas escocesas, o estudante de Arquitetura 
considera que mudar-se para Glasgow sozinho “foi a melhor decisão 
que podia ter tomado”. 

A universidade de Glasgow é mesmo 
um dos sítios mais emblemáticos da 
cidade, por ser uma das mais antigas 
do mundo e ter um estilo que é 
normalmente associado a Hogwarts, 
do imaginário fictício de Harry Potter.
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ESPAIRECER

Com o verde das suas paisagens a colorir um município que 
se destaca por ser aquele mais a norte no nosso país, com a 
Galiza bem ali ao perto, Melgaço é, nos dias mais quentes, 
um destino idílico. Às paisagens de cortar a respiração, com 

todo o esplendor do Alto Minho, junta-se a história, a gastronomia e o 
fresco vinho verde Alvarinho, fazendo de Melgaço um recanto natural 
com uma beleza imperdível, do nascer ao pôr do sol. A RUA traçou-lhe 
um roteiro para que possa descobrir aquilo que de melhor Melgaço lhe 
pode oferecer. 

CASTRO LABOREIRO
Comece a sua aventura num dos locais mais bonitos do Parque Na-
cional da Peneda-Gerês: Castro Laboreiro, uma aldeia com um rico 
património pré-histórico, reunindo gravuras, pinturas rupestres, dól-
menes e cistas. Destacamos o Castelo de Castro Laboreiro (classificado 
como monumento nacional), a Igreja Matriz de Castro Laboreiro, o Pe-
lourinho, as igrejas medievais, os fornos comunitários, os espigueiros e 
os moinhos. Marcada pelo isolamento, esta aldeia mantém os seus cos-
tumes, como as tradições das inverneiras e das brandas (migrações em 
massa nos dias mais frios) e, para os conhecer melhor, deve visitar o 
Núcleo Museológico de Castro Laboreiro. Com o fumeiro e os enchidos 
como marca identitária, Castro Laboreiro tem ainda uma vasta riqueza 
a nível de oferta de atividades na natureza, com o rio Laboreiro e as 
cascatas a acompanhar verdadeiras aventuras radicais. 

BRANDA DA AVELEIRA
Utilizada desde o século XII, a Branda da Aveleira é uma das muitas 
brandas existentes nas zonas mais altas da região, sendo usada como 
branda de pastoreio na altura da primavera e do verão. A emigração 
das décadas de 60 e 70 deixou esta aldeia semi-abandonada, mas hoje 
é possível perceber que há cada vez mais projetos de revitalização da 

essência deste local – principalemente a nível de requalificação de ha-
bitações para turismo de aldeia. Podemos então aqui encontrar cerca 
de 80 cardenhas, ou seja, pequenas construções rústicas em pedra (dez 
delas recuperadas para turismo). O pequeno lago que se encontra nas 
imediações é um convite a banhos nesta época de verão. 

LAMAS DE MOURO
Com a Porta de Lamas de Mouro a dar acesso ao Parque Nacional da 
Peneda-Gerês, esta freguesia é reconhecida principalmente pelo seu 
fantástico parque de campismo, que convida a apreciar a natureza, o 
ar puro e sossego singular de Melgaço. 

OS TRILHOS PELO RIO MINHO
Para além das atividades radicais, como a canoagem, o rapel ou o slide, 
o Rio Minho traz nas suas margens um variado leque de opções para 
descobrir o melhor da fauna e da flora que acompanha o curso da água. 

AS TERMAS DE MELGAÇO
As suas águas límpidas, com propriedades terapêuticas, fazem com que 
Melgaço seja um destino para quem procura bem-estar. O Parque Termal 
do Peso ou a Estância Termal de Melgaço situa-se na freguesia de Paderne 
e oferece uma forma descontraída de cuidar do corpo e da mente. 

Em Melgaço, inclua ainda no seu roteiro locais emblemáticos 
como o centro histórico, o Castelo de Melgaço, o Solar do 

Alvarinho, o Museu de Cinema Jean Loup Passek e o Espaço 
Memória e Fronteira.

MELGAÇO
um destino de património 

e aventura às portas do Gerês
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MINHO CICLÁVEL

Mobilidade Sustentável 
em Famalicão

POR João Pedro Ferreira

Desde a minha infância que sempre gostei de andar de bicicleta, mas 
sempre numa perspetiva de lazer e nunca como meio para chegar a 
um lugar. Quando queria ir a algum lado, optava por me deslocar a 
pé ou ir de transportes públicos, de maneira que nunca olhei para a 

bicicleta como um meio de transporte. Famalicão, com a constante paragem 
de carros em segunda fila, o grande aglomerado de pessoas nos passeios, as 
constantes queixas de peões e carros contra as bicicletas, tornava impraticável 
andar de bicicleta no centro. A melhor opção era andar na ciclovia. 

Com o tempo fui conhecendo cidades que eram inegavelmente boas para 
o uso da bicicleta, cidades essas que apostavam no uso da bicicleta e onde 
as pessoas, veículos a motor e bicicletas viviam em harmonia. Cidades como 
Amesterdão e Florença são dois dos exemplos desse tipo de ambientes. Toda 
a gente anda de bicicleta, é impressionante! Sonhava que um dia as bicicletas 
fossem um meio de transporte tão utilizado como nestas cidades. 

Uns anos mais tarde, a associação YUPI (à qual pertenço) juntamente com 
um grupo de alunos da Escola Secundária D. Sancho I, criaram as bicicletas 
BUÉ. O seu objetivo é cativar os famalicenses para a utilização das bicicletas 
como meio de deslocação. A semente foi plantada! Organizámos três edições 
do Famalicão Cycle Chic, criámos um sistema automático de bicicletas e con-
tinuamos a acreditar que é possível chegar mais longe. É necessário educar e 
reeducar as pessoas relativamente aos benefícios da utilização da bicicleta, dos 
transportes públicos e/ou de andar a pé. Não é somente crucial para a dimi-
nuição dos níveis de CO2 lançados para a atmosfera, é também essencial para 
a melhoria da saúde pública e do descongestionamento dos centros urbanos. 
Eu, por cá, já dou o exemplo e desloco-me para o trabalho a pé ou de bicicleta. 

É também de salientar que o presidente da Câmara de Famalicão anun-
ciou, em 2016, um investimento de 17,5 milhões de euros na promoção da 
mobilidade urbana sustentável, contemplando uma rede pedonal e ciclável, 
que será mais uma ajuda para a sustentabilidade do nosso centro urbano. 

Sobre o Autor
Professor de Educação Física e membro da YUPI 
– Associação para o desenvolvimento local em V.N. Famalicão



6968 JUNHO JUNHO

Pepe Jeans, uma viagem aos 
anos 90

Game Point é a coleção mais recente da marca britânica e é 
uma linha focada no sportswear e o streetstyle. O objetivo é 
revelar o lado mais desportivo e trazer à ribalta o estilo original 
e memorável dos anos 90. A coleção recupera o estilo retro e 
combina o urbano com a música através dos logos estam-
pados, os biker jackets e os hoodies, as típicas camisolas com 
capuz. As silhuetas ganham novas formas, as peças em ganga 
ficam mais leves e a paleta de cores é baseada nos tons pastéis, 
no vermelho e no azul escuro. 

Zenith, a precisão está no pulso

A Zenith é uma das marcas mais reconhecidas no mundo da relojoa-
ria pela sua precisão, inovação e excelência. Com bases nestes três 
pilares fundamentais, a marca suíça procura inovar a cada passo e 
dominar o futuro da relojoaria. A nova coleção cápsula chama-se 
Defy Zero G Swizz Beatz e resulta de uma parceria com o mundial-
mente famoso artista de hip hop e professor Swizz Beatz. Nesta co-
leção são apresentadas três edições limitadas do modelo Defy Zero 
G que se destaca pelo movimento que assegura o posicionamento 
horizontal do órgão regulador. 

Lacoste, a mesma essência agora 
num novo polo

Lacoste permanece na vanguarda das tendências atuais e lança agora 
um novo modelo de polos mais próximos à camisaria tradicional. Uma 
coleção elegante que une a moda ao estilo desportivo e apresenta o 
Paris Polo como sendo o emblema da nova elegância contemporânea. 
Com um design inovador e uma adaptação às exigências diárias dos 
homens modernos de forma a promover um máximo conforto e mo-
bilidade, sem colidir com a elegância. 

Giovani Galli, elegância e bom gosto 
no mundo masculino

Uma nova linha de acessórios versáteis para todas as ocasiões e peças 
clássicas que se tornam modernas e contemporâneas. Lenços, échar-
pes, gravatas, chapéus ou sapatos foram pensados segundo uma for-
te inspiração marítima, que se reflete em elementos como as riscas e 
as cores mais azuladas. A coleção de calçado dispõe de uma variedade 
de peças mais clássicas ou desportivas que se adaptam a qualquer vi-
sual do homem atual e inovador.

ATELIER
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ATELIER

Friendly Fire, um salto até à galáxia

A coleção primavera/verão da marca portuguesa desafia uma viagem a 
uma nova galáxia e é inspirada na icónica Iris Apfel, a famosa designer 
de interiores e ícone da moda que ficou conhecida pelo seu estilo ex-
cêntrico. Exuberância numa coleção que pretende provar que a mulher 
Friendly Fire não tem limites e procura ousadia e brio. Galactic é uma 
linha de muito brilho refletido no uso de glitter e da aplicação de cristais 
em tons claros e femininos que transcendem o imaginário singular de 
uma galactic girl, tanto em sapatilhas como sandálias.  

Imauve, o estilo effortless 
em peças modernas

A marca portuguesa de Inês de Oliveira tem vindo a marcar o seu lu-
gar de destaque no mundo da moda. O conceito por detrás da marca 
é simples: um minimalismo prático e igualmente sofisticado. Birds Of 
Paradise é o nome da coleção primavera/verão, uma linha descontraí-
da e elegante, focada em peças finas e essenciais ao guarda-roupa da 
mulher sofisticada. A paleta de tons claros varia entre o nude, o lilás, o 
branco, o amarelo-torrado e o verde caqui. Quanto aos materiais, a es-
colha é bastante rigorosa, conferindo um máximo conforto em peças 
de alta qualidade, provenientes de materiais naturais como a seda, o 
algodão ou linho.

Jimmy Choo, a tendência intemporal 
da moda feminina

As coleções femininas de óculos de sol da Jimmy Choo apostam numa 
seleção dos melhores modelos femininos, versáteis e elegantes, que 
se adaptam facilmente a qualquer ocasião. O modelo Roxie traz de 
volta o estilo oversized de forma a manter a elegância e serem ao 
mesmo tempo fáceis de usar. Produzidos em Itália, este modelo em 
acetato leve está disponível em várias cores, como o azul-marinho, o 
preto ou branco. As hastes são igualmente grandes e todas cobertas 
por pequenas estrelas, um toque simples e moderno.

Fred Perry e os novos detalhes 
arrojados

Dando continuidade à colaboração da marca com a designer e bisneta 
de Sigmund Freud, a Fred Perry acrescentou detalhes arrojados às suas 
clássicas peças. Brincando com a estética unissexo, a colaboração Fred 
Perry e Bella Freud celebra o glamour e coragem vividos na Londres 
Ocidental dos anos 70. Bella explora as nuances de estilo dessa era, re-
ferenciando personagens imaginárias, que aceitariam vestir-se de forma 
clássica, sem perder o seu espírito punk.
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NUTRIÇÃO
por Teresa Campos

RECEITAS SAUDÁVEIS 
com aroma de verão

A NUTRÉMIA PARTILHA CONSIGO E COM ESTA EDIÇÃO DA REVISTA RUA 
DEDICADA À NATUREZA E BEM-ESTAR O OBJETIVO DE PROMOVER 

HÁBITOS SAUDÁVEIS E ECOLÓGICOS PARA CUIDAR DA SUA SAÚDE, DO 
SEU BEM-ESTAR E DO AMBIENTE! POR ISSO, IREI, COMO NUTRICIONISTA, 

PARTILHAR ALGUMAS RECOMENDAÇÕES PARA UMA ALIMENTAÇÃO MAIS 
SAUDÁVEL E ADEQUADA À ÉPOCA DE VERÃO. 

A ingestão de fruta e legumes é sempre importante por serem fontes 
de fibras alimentares, vitaminas e minerais e hidratos de carbono que 
ajudam a repor os níveis de energia. Leve, por isso, para uma das suas 
pausas na caminhada, uma peça de fruta ou fruta laminada numa pe-
quena lancheira ou uma cenoura ou um pepino descascados... porque 
não? Se organizou com a sua família ou amigos um piquenique para 
o almoço, poderá ainda preparar saladas com legumes e fruta lamina-
das, entre outros ingredientes. Mais uma receita:

SALADA DE COUVE-ROXA 
COM LARANJA E RÚCULA

INGREDIENTES:
Folhas de rúcula, 
½ couve-roxa
1 laranja grande (preservando a casca)
Bagos de uva branca
1 colher de sopa de sementes de girassol
Nozes
Queijo fresco 
Ervilhas
Ervas aromáticas q.b. 
1 colher de sopa de azeite. 

PREPARAÇÃO: 
Prepare a couve e corte-a em juliana fina. Corte a laranja aos cubos de di-
mensão média, recuperando o sumo que escorrer. Lave as uvas e corte cada 
bago a meio. Lave e escorra as folhas de rúcula (pode aproveitar as saladas 
já embaladas!). Misture numa saladeira, a couve e as folhas de rúcula, bem 
como os bagos de uva preparados, o queijo fresco cortado aos cubos e as 
ervilhas cozidas (bem escorridas e adicionadas já arrefecidas). Adicione as 
sementes, as nozes partidas e tempere com o azeite. Envolva bem e guar-
de, neste caso, numa lancheira para servir no piquenique!

Desde já, fica a recomendação de uma vida mais ativa: se nos en-
contramos no verão, temos mais oportunidade para fazer exer-
cício físico e podemos aproveitar inclusive o Parque da Peneda-

-Gerês para caminhadas, num ambiente verdadeiramente relaxante e 
em contacto com a natureza. Leve consigo água para se hidratar. Com 
as temperaturas mais altas, temos que ingerir mais água. Uma alter-
nativa poderá ser levar refrescos de chá ou cevada, para ir ingerindo 
ao longo da caminhada e numa eventual pausa para um piquenique.
Fica aqui uma receita:

ÁGUA AROMATIZADA

INGREDIENTES: 
Água
Raspas de limão ou laranja
Rodelas de pepino (preservando algumas tiras da sua pele)
Hortelã
Alecrim
Cardamomo
Funcho
Algas marinhas q.b., 
1 colher de café de gengibre em pó
Pau de canela.

PREPARAÇÃO: 
Coloque limão (ou laranja ou pepino) numa jarra. Adicione à jarra folhas de 
hortelã picadas (ou alecrim ou cardomomo ou funcho ou algas marinhas) e 
o gengibre em pó (ou pau de canela) e misture. Adicione água (fria ou quen-
te), envolva bem e deixe repousar.
Pode aproveitar a sua visita à Peneda-Gerês para trazer algumas ervas para 
a preparação de chás, quentes ou em refresco.

NUTRIÇÃO
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Depois da caminhada ou de um dia de verão, saberá bem regressar a 
casa e dedicar-se a preparar uma refeição saudável, em grupo, partilhan-
do tarefas entre familiares e amigos! E porque não uma receita 100% 
biológica para colocar na sua mesa de jantar, aproveitando a inspiração 
da natureza?

RISOTO DE QUINOA 
COM COGUMELOS

INGREDIENTES: 
1 chávena de quinoa
1 cebola média picada
1 dente de alho picado
1 chávena de cogumelos frescos
Tomate cereja
1 chávena de brócolos
Ervas aromáticas
1 colher de sopa de azeite. 

PREPARAÇÃO: 
Num tacho, coloque o azeite, o alho, a cebola e os cogumelos. Leve ao lume, 
mexa bem e deixe cozinhar com o cuidado de tapar. Adicione a quinoa, os bró-
colos cortados em raminhos e o tomate-cereja cortado a meio. Adicione água 
suficiente (cerca de 2 chávenas de água), tempere com as ervas aromáticas, 
envolva os ingredientes e deixe cozinhar. Sirva de seguida. Consegue encon-
trar todos estes ingredientes numa versão de produção biológica.

Despeço-me, convidando-o(a) para verificar agora esta check-list com 
breves recomendações: 
· Ingira mais peixe e opte por carnes brancas; 
· Coma mais vezes leguminosas em alternativa à massa, ao arroz e à batata; 
· Inclua ainda como alternativas, a castanha, a cevada perolada (em grão), 
o bulgur, o millet, o cuscuz e a quinoa; 
· Retire da sua despensa e frigorífico alimentos ricos em açúcar, gor-
dura e sal; 
· Opte por arroz e massas integrais ou semi-integrais. Acima de tudo, parti-
lhe e motive-se a si e quem o(a) rodeia para uma alimentação saudável. 

NUTRIÇÃO

Sobre o autor
Nutricionista (ON - 2971N) e Fundadora da 
Nutrémia Clínica de Nutrição de Braga
nutremia@nutremia.pt
www.facebook.com/clinica.nutremia
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COZINHAR

SALADA FRESCA

Intimidades

E stamos a chegar ao verão. Calor, 
praia, piqueniques… Para lá ficaram 
as lareiras, o chá quente e as 
comidas de conforto.

Com este calorzinho, e porque em mês de 
santos populares temos sempre alguns deslizes 
com o que comemos, optamos por apresentar 
uma salada bem recheada a que chamamos 
de Salada Fresca Intimidades. Para o sabor ser 
ainda mais refrescante e nos fazer sentir mais 
no verão, optamos por fazer um molho de 
iogurte grego com travo a lima.
Acompanhem mais receitas no nosso blog 
intimidadesnacozinha.blogspot.pt e partilhem 
as vossas experiências gastronómicas no nosso 
Facebook e Instagram: Intimidades na Cozinha.

INGREDIENTES
150 gr de fios bacon de perú da Primor
80 gr de rúcula selvagem
80 gr de alface frisada
10 tomates cherry´s
50 gr de nozes
50 gr de cebola 
50 gr de croutons
1 cenoura em fios
Sumo de uma lima
Iogurte grego

PREPARAÇÃO
· Lavar bem a rúcula, a alface e os tomates.
· Picar a cebola e colocar num tabuleiro 
com azeite e levar ao forno por 10 minutos. 
Reservar.
· Partir as nozes.
· Numa saladeira individual começar a 
empratar todos os ingredientes, começar 
pela rúcula e pela alface. Colocar os 
tomates inteiros e no centro os fios de 
bacon de perú da Primor. Colocar a cenoura 
em fios, os croutons e a cebola já assada.
· Preparar o iogurte grego com o sumo de 
lima para temperar. 
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A Garrafeira Botts (acrónimo de Bottles to Share ou em por-
tuguês garrafas para partilhar) nasce, acima de tudo da 
paixão pelo vinho e pelos momentos vividos e partilhados 

com as pessoas de quem mais gostamos. Localizada no coração de 
Viana do Castelo, a Botts procura escolher os mais raros e melho-
res vinhos portugueses, aqueles com as histórias mais fascinantes, 
que privilegiam as produções muito limitadas. Vinhos que, de fac-
to, são únicos e, como se espera, variam de acordo com o ano de 
colheita, relembrando, por exemplo, que 2014 foi um ano muito 
chuvoso ou que em 2017 a vindima foi feita com calor acima da 
média. Vinhos que nos põem a falar sobre vinho. 

Na Botts, cada garrafa de vinho tem uma história que só faz 
sentido que seja contada e partilhada por quem foi responsável 
pela colheita. Por isso, desde o primeiro dia que a Botts procura 
trazer a Viana do Castelo os melhores enólogos e winemakers por-
tugueses para pequenas, mas fantásticas provas de vinho.

A sugestão da Botts para este verão é muito interessante. Por 
um lado, Coelheiros Chardonnay 2016, uma das castas mais apre-
ciadas em todo o mundo – esta sugestão traz consigo um lado 
romântico: o apreciador tem a oportunidade de beber um vinho 
que nunca mais será produzido, pois a vinha foi eliminada. Este vi-
nho alentejano Coelheiros Chardonnay 2016, embora esteja pronto 
a beber, tem uma capacidade de envelhecimento de cinco a dez 
anos, fazendo dele um excelente vinho para ter na garrafeira. Sen-
do um cliché para um 100% Chardonnay, aqui o óbvio está certo: 
Coelheiros Chardonnay 2016 acompanha muito bem todos os pra-
tos de peixe, especialmente se for grelhado. Por outro lado, temos 
o Quinta de Santiago Rosé 2017, uma mistura única de três castas, 
Touriga Nacional, Tinta Roriz e, como não poderia deixar de ser, 
Alvarinho. “Como sempre, nos vinhos deste produtor de Monção, 
a frescura e elegância estão sempre presentes e aqui ousamos di-
zer que é um vinho Botts, um vinho que poderia partilhar com 
amigos numa qualquer esplanada, preferencialmente de Viana do 
Castelo, até porque a família Santiago tem ligações a esta mara-
vilhosa cidade”, conta-nos Vítor Gonçalves, um dos responsáveis 
da garrafeira. 

BOTTS

Vinhos para partilhar
POR Nuno Sampaio
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TÉNIS

POR Emanuel Roriz  FOTOGRAFIA Carlos Mateus Lima

ANA BACALHAU
“Senti que estava preparada para faz-
er aquilo a que me propunha: um dis-

co que me contasse”

TÉNIS

O dia 6 de maio de 2018 será para sempre inesquecível para o tenista 
João Sousa. Depois de anos de expectativa – apesar de nunca ter atin-
gido a final -, tornou-se no primeiro português a vencer o Estoril Open, 
único torneio do circuito ATP World Tour realizado no nosso país, 

contrariando a sabedoria popular de que ‘santos da casa não fazem milagres’. 
Um “sonho tornado realidade” e “o troféu mais importante da carreira”, como 
declarou, ainda no court, após vencer a final frente ao americano Frances Tiafoe. 

Com o triunfo ‘em casa’, João Sousa chegou ao número 47 do ranking ATP 
e culminou uma semana em que tinha eliminado Kyle Edmund, número 19, e 
Stefanos Tsitsipas, que estava na posição 43. Mais uma demonstração de força 
e talento daquele que é, indiscutivelmente, o melhor tenista português de sem-
pre e que desde 15 de julho de 2013 não sai do top 100 mundial. 

O próprio atleta tem consciência desse papel que tem tido, pelo seu prota-
gonismo, no que toca à disseminação da modalidade em Portugal: “Penso que 
é muito importante para os jovens e fãs do ténis verem um português a jogar 
com os melhores do mundo. Os media dão mais atenção à modalidade, o que 
atrai mais fãs e leva a um maior desenvolvimento da modalidade”, disse, em 
2016, à RUA.

O troféu arrecadado no Estoril não é de somenos, também, pelo facto de ter 
sido ‘apenas’ o terceiro de João Sousa em torneios ATP World Tour, depois de Kuala 
Lumpur, em 2013, e do Open de Valência, em 2015. Ainda antes, destaque para a 
vitória conseguida na terra natal, no ATP Challenger de Guimarães, em 2013.

A viagem de João Sousa no “sonho de ser tenista profissional”, como contou 
à nossa revista, começou aos sete anos, no Clube de Ténis de Guimarães. Aos 
14 anos, decidiu deixar o futebol, que acumulava com o ténis, e aos 15 anos 
foi para Barcelona, onde já passou metade da sua vida – tem 29 anos – e onde 
treina e reside até hoje.

O atleta faz sempre questão de enaltecer a ajuda e o papel da sua família e 
da equipa técnica durante estes anos, nunca descurando também o esforço a 
que ele próprio esteve sujeito. Como explicou à RUA, “cada pessoa tem as suas 
aptidões físicas, técnicas, mentais, genéticas… Depois é o trabalho e dedicação 
a um desporto/profissão que leva uma pessoa a atingir resultados”.

Já com muita experiência acumulada na alta-roda do ténis mundial, João 
Sousa não estabelece objetivos concretos quanto ao que ainda pode ser a sua 
evolução. No rescaldo da vitória no Estoril Open, e com a tal subida ao lugar 47, 
admitiu, em entrevista, que “todas as semanas temos um ranking novo e uma 
oportunidade para jogar ainda melhor a cada semana. Esta subida no ranking 
é muito boa, também para poder disputar torneios ainda maiores. Espero con-
tinuar a jogar a um grande nível, para poder alcançar bons feitos”.

Porém, ainda antes da sua conquista em solo nacional, no programa Mais-
Futebol, da TVI24, o tenista não se imiscuiu de apontar Alexander Zverev – nú-
mero 3 do mundo, que João Sousa venceu, em Indian Wells, no passado mês de 
março -, Nick Kyrgios, Borna Coric e Hyeon Chung como jogadores que podem, 
a breve trecho, acabar com o domínio de Roger Federer e Rafael Nadal. 

O SOUSA DA CASA QUE 
CONTINUA A FAZER MILAGRES

POR João Lobo Monteiro

©D.R.
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AO VOLANTE

DACIA 
Duster

AO VOLANTE

TANTO POR TÃO POUCO

A Renault cumpriu mais um ano de liderança em Portugal. 
São já 20. O Clio brilha, mas os SUV estão a crescer. E o 
Dacia Duster é a arma de eleição, sobretudo agora que 
chega como Classe 1. Mexer apenas no que interessa, 
sem radicalizar o conceito. Foi o que os responsáveis da 

Dacia certamente pensaram na conceção deste novo Duster, cuja lon-
gevidade no mercado, apesar de assinalável (presente desde 2010), já 
começa a acusar o peso dos anos.

O novo Duster evoluiu muito face ao anterior, em termos de qua-
lidade de materiais e soluções, mas igualmente ao nível do equipa-
mento e estética, agora substancialmente mais atraente, apesar de, na 
essência, ter mantido as linhas que o identificam como o modelo mais 
popular da Dacia. O problema foi que, para separar o capot do motor 
da mecânica, de forma a proteger a cabeça dos peões em caso de atro-
pelamento, o Duster passou a ter uma altura de 1,12 metros ao nível 
das rodas, que urgia cortar em pelo menos dois centímetros.

A evolução do Duster traz também equipamento reforçado. O siste-
ma de mãos livres para o telefone está disponível, o ar condicionado 
pode ser automático e o avisador de ângulo morto, a regulação auto-
mática dos faróis e um sistema de estacionamento com quatro câmaras 
também são opção.

O aumento do equipamento e a melhoria na insonorização tem o 
reverso da medalha no peso, com os novos Duster a pesarem, em mé-
dia, mais 120 kg do que os anteriores.

O novo Dacia Duster está disponível em Portugal nas versões 4×2 e 
4×4, com motorizações a gasóleo e a gasolina, com caixa manual ou 
automática de dupla embraiagem EDC. Na versão a gasóleo contamos 
com um 1.5 dCi de 110 cv e na versão a gasolina contamos com um 
1.2 TCe de 125 cv. O preço base são uns convidativos 15.500 euros. 

POR Nuno Sampaio
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A tão acarinhada Rampa da Falperra

É um dos pontos altos do desporto em Braga, não fosse esta cidade uma 
das mais vibrantes a nível de afinidade para com o desporto automóvel. 
Terra de pilotos e entusiastas da modalidade, Braga recebeu a 39ª edi-
ção da Rampa Internacional da Falperra entre os dias 11 e 13 de maio, uma 
edição apontada como “a melhor de sempre” pelo presidente do Clube 
Automóvel do Minho, Rogério Peixoto. 
Desta prova, o campeão nacional de montanha José Correia, ao volante 
de um Nissan Nismo GTR GT3, saiu duplamente vencedor ao conquistar 
a categoria 1 da prova do Europeu FIA e ao ganhar a modalidade GT no 
Campeonato Nacional JC Group 2018. 
Já o italiano Simone Faggioli [na foto], um nome bem conhecido e aplau-
dido pelo público bracarense, venceu na sua especialidade, batendo um 
recorde ao volante do Norma M20 FC: seis vitórias na prova, mais uma do 
que o espanhol Andrés Vilariño.  

DESPORTO AUTOMÓVEL

O mítico Rally de Portugal

Iniciando-se nas paisagens do Alto Minho, com a poeira como imagem 
de marca, descendo rumo ao Porto para uma Street Stage e culminando 
em apoteose em Fafe, o Vodafone Rally de Portugal é o mais consagrado 
evento de desporto automóvel em Portugal. 
O piloto belga Thierry Neuville, ao volante de um Hyundai i20 WRC, foi o 
grande vencedor da prova, assumindo a liderança do campeonato do mun-
do. Confirmando em Fafe a sua segunda vitória da temporada - a primeira 
em Portugal -, Thierry Neuville subiu ao primeiro lugar com 119 pontos, mais 
19 do que o anterior líder, o francês Sébastien Ogier, num Ford Fiesta WRC.
Também ao volante de um Hyundai, num modelo i20 R5, o português Ar-
mindo Araújo venceu a etapa portuguesa deste Vodafone Rally de Portu-
gal, assumindo a liderança do Campeonato de Portugal de Ralis depois de 
uma luta renhida com Miguel Barbosa (Skoda Fabia R5). Após as primeiras 
quatro provas de 2018, Armindo Araújo é o líder do campeonato nacional. 
A próxima prova, que abre a época de asfalto no campeonato, é o Rally Vi-
dreiro, a 8 e 9 de junho.

MOTORES AO MINHO!
O MÊS DE MAIO, COMO JÁ É COSTUME, FICA MARCADO POR DOIS EVENTOS 

AUTOMOBILÍSTICOS QUE COLOCA O MINHO NO DESTAQUE DO CALENDÁRIO DOS 
PILOTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS: A RAMPA DA FALPERRA (BRAGA) E O 

RALLY DE PORTUGAL, COM PASSAGENS EM VÁRIAS CIDADES MINHOTAS.

©Vítor Ferreira

©Rally de Portugal
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AGENDA CULTURAL
JUNHO '18

THE RAINCOATS + DEAR 
TELEPHONE
MÚSICA

O gnration apresenta em concerto The 
Raincoats, mítica banda britânica do pós-
punk que regressa para uma curta digressão 
a passar por Braga. Na mesma noite, os 
portugueses Dear Telephone, autores de 
Cut, um disco de belas canções editado em 
2017, estão encarregues de abrir a noite.

7€
22h00
gnration - Braga

CRESCER E DANÇAR | EDGE ON 
TOUR 2018
DANÇA

De 30 de junho a 7 de julho na Casa 
das Artes de Vila Nova de Famalicão 
com espetáculos e workshops. Serão 
apresentadas, por 14 bailarinos do Edge. 
A tour de 2018 apresenta uma residência 
criativa em Portugal, na Casa das Artes de 
Vila Nova de Famalicão.

8€
21h30
Casa das Artes de V. N. Famalicão

FESTIVAIS GIL VICENTE
TEATRO CONTEMPORÂNEO

Esta edição dos Festivais Gil Vicente foi 
construída a partir de um eixo geográfico 
simbólico, no qual experiências limite 
se vão desenrolar. Mais do que nunca, 
esta arte de corpo vivo nada deixará por 
explorar. Escolham-se por isso os caminhos 
mais convenientes e tome-se o teatro 
enquanto espaço público de debate, porque 
na realidade nasceu para tal fim.

4 - 25€
CCVF - Guimarães

JULIE BYRNE
MÚSICA

O gnration apresenta em concerto a 
norte-americana Julie Byrne, um dos mais 
admiráveis e promissores nomes femininos 
dos últimos anos. Com passagem 
assegurada pelo gnration, em formato trio, 
a 16 de junho, Not Even Happiness, que 
celebra agora um ano, foi considerado um 
dos discos mais sublimes de 2017.

9€
22h30
gnration - Braga

VIRA POP'18
MÚSICA

Um festival exclusivo do Minho, inspirado 
na música, na arte, na tradição e no 
património natural. Um regressar às origens 
com um pé na valorização de uma vila 
histórica e um passo no futuro.

Entrada livre
Parque das Termas de Caldelas - Amares

ANA BACALHAU
MÚSICA

Nome Próprio é o título do muito aguardado 
álbum e que assinala, para a sua legião 
de fãs, a estreia a solo de uma das mais 
aclamadas intérpretes portuguesas. Ana 
Bacalhau prepara-se agora para transportar 
as novas canções para o palco, com a 
energia e entrega que se lhe conhecem.

15€
21h30
Theatro Circo - Braga
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E
m mais um episódio de “Sítios que não visitei e vivências 
que não experienciei o suficiente para escrever sobre elas”, 
trago um texto sobre a beleza natural do Minho, com es-
pecial enfoque no Parque Nacional da Peneda-Gerês. Ou só 
Gerês, a designação toda era só para ocupar espaço.

Realmente, no meu Minho diário há muitos prédios e 
pouco verde. E ainda bem, por um lado, já que, quando eu era criança, 
deitei fora um relógio, como vingança por ter sido obrigado a comer uma 
sopa muito verde. A justificação “eu não sou do Sporting, portanto deitei 
o relógio ao lixo” é recordada até hoje. Sobretudo porque eu só avisei uns 
dias depois e, inocente, pensei que o relógio ainda estaria no caixote.

Bem, mas vivemos numa região muito bonita, não vivemos? Vive-
mos, sim senhor. No que os nossos amigos madeireiros e pirómanos 
- que são os manos mais pirados que há, como o nome indica – dei-
xam que reste nas nossas paisagens, temos excelentes sítios para fazer 
caminhadas e tirar fotos para o Instagram, sempre #semfiltro. Pelo 
menos é o que eu vejo, porque, como saberão, não sou muito de ca-
minhadas, por essa característica que invariavelmente têm, a de serem 
atividades que cansam, e tão-pouco tiro fotos sem filtro.

Como referi lá em cima (não no Gerês, mas no texto), não sou fre-
quentador tão assíduo da zona para explanar aqui uma opinião irónica 
sobre factos reais. Por isso é que já estou no quarto parágrafo dizendo 
nada de jeito e assim continuarei até ao fim. E nas próximas crónicas, 
também, se aqui continuar, que isto nunca se sabe.

Mesmo assim, tenho idiossincrasias a destacar. Mesmo que não ti-
vesse, arranjava, só para poder escrever “idiossincrasias”. A primeira 
são os excelentes nomes que a região da Peneda-Gerês traz ao léxico 
português, como o rio Homem, o Castro Laboreiro e a minha preferida, 
que é Pitões das Júnias. Se eu fosse jogador da bola e me perguntassem 
se queria pitões de alumínio ou pitões de borracha, eu responderia: 
“Não, quero Pitões das Júnias. Atarraxar pedrinhas nas chuteiras, de 
forma a raspar a pele do adversário”.

Outro segmento particular e moderno são as termas e os spas. A 
zona já não é muito agitada, pelo que ir para um spa é elevar o grau 
de relaxamento a um nível de Buda com dois Alprazolam no bucho. 
E que grande bucho tinha o Buda! Imagino que os que frequentam a 
sauna e o banho turco nestes estabelecimentos sejam os mesmos que, 
cá fora, se queixam quando a temperatura está acima dos 25 graus e 
o sol bate forte.

Finalmente, a água. Só não me posso alongar muito, porque começo 
a pensar em cascatas, depois vem-me a imagem de atrizes brasileiras 
a tomar banho de cachoeira e… é melhor não. Mas fica aqui registado 
que a cascata do Tahiti dá um ar exótico à cena e dá também uma 
excelente mentira para contar aos amigos. Podemos fingir que fomos à 
Oceânia, mas afinal ficámos cá e com melhor fuso horário.

Pronto, estão feitos os considerandos. Custou, mas custa mais ir a pé 
ao São Bento da Porta Aberta. Só faltava esta referência, para fechar. 

É da nossa natureza
“SE EU FOSSE JOGADOR DA BOLA E ME 
PERGUNTASSEM SE QUERIA PITÕES DE 
ALUMÍNIO OU PITÕES DE BORRACHA, EU 
RESPONDERIA: “NÃO, QUERO PITÕES DAS 
JÚNIAS. ATARRAXAR PEDRINHAS NAS 
CHUTEIRAS, DE FORMA A RASPAR A PELE DO 
ADVERSÁRIO”

RIR
por João Lobo Monteiro

©Teresa Teixeira




