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Em busca 
do melhor de Caminha
É DE PÉ NA AREIA, NA PRAIA DE MOLEDO, 

QUE SURGIMOS ESTE MÊS, CONVIDANDO-O A 
DESCOBRIR O MELHOR QUE PODE ENCONTRAR 

NA NOSSA COSTA MINHOTA. COMER, BEBER, 
RELAXAR E APRECIAR PAISAGENS, ÁGUAS E 

PORES DE SOL... HÁ TEMPO PARA TUDO NESTA 
EDIÇÃO DA RUA. PORQUE, AFINAL, É VERÃO!

“Há mar e mar, há ir e voltar”. Fazemos nossas as in-
confundíveis palavras do poeta Alexandre O' Neill 
para fazer um convite direto ao leitor: descubra as 
maravilhas da costa minhota e delicie-se com as 

paisagens da vila raiana de Caminha, um horizonte marcado pelo 
Rio Minho e pelo mar português. 

De Moledo às praias de Vila Praia de Âncora, passando pelo 
tradicional centro histórico de Caminha - que vislumbrado do cimo 
da Torre do Relógio ostenta uma dinâmica tímida, com os raios 
de sol a fazer encher, a pouco e pouco, as esplanadas -, a RUA foi 
descobrir um concelho de turismo sazonal cuja resistência dos lo-
cais vangloria o amor pela terra que os vê nascer. Caminha é luz, é 
História, é vida em ritmo de passo brando... só acelerado quando a 
brisa marítima ganha força, trazendo a forte Nortada às praias do 
Minho. E, se formos a falar de Nortada, esse fenómeno tão típico 
do verão, não há palavras que descrevam a sensação de alívio e 
aconchego quando nos surge um refúgio como o Paredão 476, que 
nos abraça e nos resgata dos cabelos ao vento. Todavia, em dias 
calmos, a praia de Moledo é recompensa divina. 

A costa minhota é recheada de destinos que devem ser des-
cobertos, seja para comer, para dormir ou simplesmente para 
desfrutar de um fresco cocktail à medida que o sol se põe. Nós, 
do terraço do Paredão 476, escrevemos esta edição ao som da 
música que nos transporta para o mar, numa prancha de surf, a 
caminho do horizonte. 

Andreia Filipa Ferreira

Diretora

EDITORIAL

©Nuno Sampaio
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Verão ‘COOLtural’ em Vila Nova de Cerveira

Com início ainda em junho e prolongados durante 13 semanas, são vários 
os eventos, desde a escultura até à dança, que animam a “Vila das Artes”. 
Com uma programação cultural para todas as idades, haverá concertos, 
certames artísticos e tradições que prometem atrair o público para um ro-
teiro culturalmente cool. A Bienal Internacional de Arte de Cerveira marca 
presença na vila, de 10 de agosto a 23 de setembro, assinalando os 40 anos 
do evento. Nesta que é a XX edição, o tema escolhido é Artes Plásticas Tra-
dicionais e Artes Digitais – O Discurso da (Des)ordem. Outros exemplos 
das atividades dinamizadas por Cerveira são o III Simpósio Internacional de 
Escultura do Rio Minho, em conjunto com Tomiño, na Galiza, e o XIV DAN-
CERVEIRA – Festival Internacional de Dança de Cerveira. 

Fotografia captada na Bienal de Cerveira de 2017.
©Nuno Sampaio



0706 JULHO JULHO

VisitBraga, a plataforma digital que promove 
o turismo de Braga

O município de Braga, em parceria com a Associação Comercial de Braga, 
apresentou o VisitBraga, uma plataforma online desenvolvida para a pro-
moção da oferta turística da cidade. Na plataforma, é possível encontrar 
toda a oferta relativa a alojamento, restauração, produtos típicos, artesa-
nato e experiências direcionadas para o turista, com a possibilidade de efe-
tuar reservas. Para além dos diversos conteúdos e imagens do território, o 
site disponibiliza guias, roteiros da cidade e locais de interesse que dão ao 
visitante a possibilidade de criar o seu plano de visita. Há ainda uma loja 
online onde é possível adquirir produtos típicos, para além de haver uma 
vertente dedicada ao turismo de negócios, com a apresentação dos diver-
sos espaços para a realização de eventos na cidade. 

Starbucks já abriu em Braga

No passado dia 13 de junho, a Starbucks abriu a sua primeira loja no Mi-
nho, em Braga. Situada no Centro Comercial Liberdade Street Fashion, 
esta loja é a 16ª da marca em Portugal. Com localização numa das aveni-
das mais emblemáticas da cidade de Braga, para além do espaço interior, 
conta também com uma esplanada. O espaço, com presença nas princi-
pais metrópoles de todo o mundo, oferece combinações de bebidas arte-
sanais e personalizadas, sobretudo de café, a bebida mais conhecida da 
marca. O Presidente da InvestBraga, Carlos Oliveira, considera que este 
espaço reflete “o carácter cosmopolita, dinâmico e competitivo” de Bra-
ga, “uma cidade do mundo, com capacidade para atrair talentos nacionais 
e internacionais e projetos empreendedores”.

Noite Branca em Guimarães

A 7 de julho, Guimarães volta a vestir-se de branco para a noite mais emble-
mática do verão, com música para todos e muita animação. Tal como nos 
últimos anos, o Centro Internacional das Artes José de Guimarães, o Museu 
da Sociedade Martins Sarmento e o Museu de Alberto Sampaio associam-se 
à Noite Branca, abrindo as suas portas até à meia-noite. São vários os sítios 
que se transformam em pistas de dança a céu aberto. No Largo João Franco 
atua Wilson Honrado; a Praça de S. Tiago está ocupada por Ana Isabel Arroja; 
Rob Willow fica encarregue do Largo de Donães; e na Rua de Sto. António, 
Eduardo Duarte, Tiago TT e André Rocha prometem pôr todos a dançar. Na 
Plataforma das Artes e da Criatividade, Nelson Miguel dá música aos mais 
nostálgicos. O Trio Elétrico, símbolo incontornável da festa, fará o percurso 
entre o Largo da Mumadona e o Largo do Toural, com Nuno Luz ao volante.

RADAR
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Picoto, o novo pulmão de Braga

O município de Braga garantiu mais de 165 mil euros para financiar um proje-
to que pretende transformar o Monte do Picoto num Parque Urbano de Flo-
resta Autóctone. Altino Bessa, vereador do Ambiente da Câmara Municipal 
de Braga, explicou que o objeto principal do projeto é “reabilitar o Monte do 
Picoto através da plantação de espécies autóctones capazes de captar car-
bono, conjugando a vertente de lazer com questões ambientais, contribuin-
do simultaneamente para a estratégia municipal de adaptação às alterações 
climáticas, tornando esta área num pequeno pulmão da cidade de Braga”. O 
projeto, ao abrigo do financiamento do Fundo Ambiental para a adaptação 
do território às alterações climáticas, representa um investimento global de 
mais de 195 mil euros. 

Ciclo Máquina de Gelados no Theatro Circo

Em agosto, durante quatro sextas-feiras, o ciclo Máquina de Gelados 
está de volta à cidade de Braga e traz músicas do mundo. Com concertos 
marcados a 3, 10, 17 e 24 de agosto, o Máquina de Gelados promete trazer 
novidades musicais aos espectadores bracarenses. Esta que é a terceira 
edição conta com nomes como Bad Gyal (Espanha), Nathy Peluso (Argen-
tina), Bonga (Angola), Ahmed Fakroun (Líbia), Altin Gün (Turquia, Holanda) 
e Seun Kuti & Egypt 80 (Nigéria). Para Paulo Brandão, diretor artístico do 
Theatro Circo, os dois primeiros anos “foram de afirmação”, sendo que 
“esta edição é o rosto do festival. Os bilhetes para os espetáculos têm 
um valor 12€ (6€ com cartão Quadrilátero) à exceção de Bonga, que custa 
15€ (7,5€ com cartão Quadrilátero).

Shortcutz Guimarães assinala chegada do verão

Como já é habitual, o festival de curtas-metragens Shortcutz Guimarães está 
de volta a 6 de julho, pelas 22h, na sede do cineclube da cidade. Depois do su-
cesso do ano passado, com o realizador Gonçalo Tocha e o seu projeto musical 
TochaPestana, com uma sessão dupla, que junta cinema e música, este ano, 
o realizador João Salaviza apresenta a sua curta-metragem Altas Cidades 
de Ossadas, escrita e protagonizada pelo pioneiro do hip hop crioulo Karlon. 
Depois do filme do realizador premiado nos festivais de Cannes e Berlim, há 
um concerto de Karlon no terraço da sede do Cineclube. A entrada é livre. O 
festival faz parte da rede internacional Labz Network, que está presente em 
cidades como Amesterdão, Berlim e Hong Kong e, em Portugal, tem mais de 
15 cidades e vilas associadas.

RADAR
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O amor, no verão, 
é nove vezes mais forte
“A SUL, HÁ PRAIAS QUE TÊM NOMES EXTRAORDINÁRIOS 
E QUE PARECEM CONTAR COISAS DOS VERÕES 
PASSADOS: PRAIA DE VALE DOS HOMENS, PRAIA DO 
AMADO, PRAIA DA BORDEIRA, PRAIA DE VALE 
FIGUEIRA. O QUE HOUVE ALI DE TÃO 
HUMANO QUE A MEMÓRIA APAGOU?”

PALAVRAS
por Paulo Brandão

E
star na praia é estar em sítio nenhum. Deitados na areia, 
nada daquilo nos pertence e nós não pertencemos a nada 
nem a ninguém. Os amores de verão sabem a sal como a 
água do mar. Uma onda mal calculada pode matar-nos. 
Um livro pode ser consumido em dois dias como se hou-
vesse fogo.

“Aquele” mês de férias ganha urgência. Queremos tudo o que o inver-
no não nos deu. O nosso corpo está mais disponível, mas também, por 
isso, mais volúvel e nem sempre preparado para o sol inimigo. Depois 
do duche, dançamos exibindo o que de mais sexual há em nós na disco-
teca mais próxima ou deixamos que a casa de veraneio seja tão impor-
tante como a pá e o balde, elevando em nós aquela inocência bendita.

Sempre que há verão, a adolescência volta. A candura das mãos da-
das. Os primeiros beijos mesmo que sejam os últimos. As hormonas em 
harmonia com a natureza, selvagem ou erudita, familiar ou urbana. O 
amor, no verão, é nove vezes mais forte. Ficar dentro de casa ou do 
casulo que nos segura e protege no inverno é que não.

Recebo muitas “cartas” dos anos 80, todas elas felizes. A memória, 
em si mesma, deve ser feliz. Que dias atlânticos, em que julgo sentir-
-me o centro de todas as atenções. Um gole de água. Um gelado a meio 
da manhã. O lanche da tarde tépido. Sacudir a toalha pela enésima 
vez... O meu corpo é um lugar? E os corpos dos outros estendidos na 
praia, um texto a ler? É mar que o pensamento ousa? E as minhas 
pernas que semeavam jardins a cada corrida?

A Sul, há praias que têm nomes extraordinários e que parecem con-
tar coisas dos verões passados: Praia de Vale dos Homens, Praia do 
Amado, Praia da Bordeira, Praia de Vale Figueira. O que houve ali de 
tão humano que a memória apagou? Quantas fogueiras acesas? Quan-
tos corpos em aprendizagem? Quantos rostos a corar?

Durante anos, fiz férias em Vila do Conde. É certo que estive mais a 
Norte, e amo a Apúlia, Afife, Esposende, Vila Praia de Âncora. E ainda 
vou, muito mesmo, mas mais no inverno, em dias certamente ventosos 

e, diria, existenciais. Ou então por causa da gastronomia, sobretudo 
do peixe e do marisco. São praias talentosas, mas mais severas, com 
nortadas pela certa e permanentes neblinas, diria, sanjoaninas.

Mas Vila do Conde é a “minha” praia. Sobretudo as Caxinas, geo-
grafia que faz parte de mim, de viver ali “dentro” durante dias até ao 
findar do sol, a praia deserta, as minhas primas Veras sempre enfiadas 
na água, a chuva a cair já no fim da estação e nós ali, perigosamente 
dentro de água, e mais longe no tempo a minha avó Emília de mão 
dada comigo e uma foto que ainda guardo, onde estou quase do ta-
manho dela, mãe da minha mãe, ela de vestido da cabeça aos pés e 
eu com um calção azul com uma risca vermelha que me lembro de 
vestir, mas que a foto a preto e branco não deixa confirmar. E agora, 
pergunto-me: como era possível sobreviver ali sem telemóvel, sem in-
ternet, sem estar conectado com outras pessoas que não as minhas 
doces primas: Cláudia, Lúcia e Fátima? Nessa altura, até parece que 
o sol era mais brando, que não queimava como queima hoje apenas 
porque não havia a noção exata do mal que nos podia fazer. E, por 
isso, não consta que tivesse havido insolações ou alguém esfolasse de 
tanta exposição. Como se as Caxinas soubessem que não éramos dali 
e cuidasse da nossa pele e das nossas cabeças ao vento como o mais 
eficaz dos protetores solares de hoje.

O verão cura. O inverno paralisa. Estamos em julho temperado, mas 
o agosto, é certo, não vai vacilar. Em setembro, já tudo será outono. Em 
outubro, já tudo será Natal. Temos pouco tempo para evitar o invólu-
cro e as mordomias das casas altivas das cidades afastadas da costa. 

Sobre o Autor
Diretor artístico do Theatro Circo.
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O distrito de Viana do Castelo é riquíssimo a nível turístico e pa-
trimonial. O concelho de Caminha não é exceção e tem o Forte 
da Lagarteira, também conhecido por Forte de Âncora, um dos 

exemplos máximos dessa riqueza. 
A época da construção deste monumento não é consensual, situan-

do-se no século XVII, durante o período da restauração, mais concre-
tamente no reinado de Pedro II, o Pacífico, da dinastia de Bragança, 
com o objetivo de fortalecer e reforçar as linhas de fronteira da região 
face à ameaça espanhola, mandando também construir o Forte do Cão 
a defender a foz do rio. 

O Forte da Lagarteira situa-se na margem direita do rio Âncora, 
numa elevação rochosa que lhe concede uma posição dominante em 
relação à envolvência. É uma fortificação de pequenas dimensões re-
pleta de baluartes, uma obra defensiva igualmente conhecida como 
fortificação em estrela, devido à forma estelar que o edifício possui 
visto de cima. A fortaleza de Valença também em Viana do Castelo é 
outro desses exemplos. 

Os quartéis são abobadados e possuem lareiras, e nas canhoneiras 
da bateria podem ser observadas provectas peças de artilharia. Na fa-
chada da fortaleza foi edificado um portal de arco pleno com aduelas 
definidas. Sob o portão de armas podemos ver uma pedra com as ar-
mas reais. A praça de armas é enquadrada por três estruturas e duas 
rampas de acesso ao adarve (muro da fortaleza) e ao eirado (terraço).

Em 1955 sofreu obras de restauro e a 24 de janeiro de 1967 foi clas-
sificado como Imóvel de Interesse Público. Na década de 80 comportou 
obras de consolidação e melhoramento. Em 1997 sofreu novamente 
trabalhos de conservação. 

PATRIMÓNIO

O dominante Forte da Lagarteira, 
em Vila Praia de Âncora

POR José Gonçalves Lopes

Desde 2017 que a Câmara Municipal de Caminha assinou um proto-
colo de cooperação com a Autoridade Marítima Nacional para que este 
espaço seja o local de várias iniciativas. 

Este ano já é possível visitar o forte, até dia 30 de setembro, e a 
entrada é gratuita. Pode visitar uma exposição sobre a história do mo-
numento. Uma das novidades é o “Cantinho do Peregrino”, onde o 
peregrino a Santiago de Compostela poderá usufruir do espaço para 
repousar e depois seguir viagem.  
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POR Andreia Filipa Ferreira  FOTOGRAFIA Nuno Sampaio

NOS BRAÇOS 
da costa minhota

AOS PRIMEIROS RAIOS DE SOL DE JULHO, O AREAL QUE PREENCHE A 
COSTA MINHOTA, DE VILA PRAIA DE ÂNCORA A MOLEDO, VAI MOSTRANDO 
O SEU ESPLENDOR, AGUARDANDO O PERÍODO DE FÉRIAS QUE DÁ NOVO 

RITMO AOS NEGÓCIOS LOCAIS. A RUA VISITOU O CONCELHO DE CAMINHA, 
DAS PRAIAS AO CENTRO, E NA BAGAGEM TROUXE MUITAS SUGESTÕES 

PARA DESFRUTAR DO VERÃO QUE CHEGOU!
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EM DESTAQUE

E
nvolta no rebuliço das ondas, do rio ao mar, com a forte nor-
tada que, mesmo depois de tantas visitas ainda nos apanha 
desprevenidos, Caminha é vila raiana de paisagens com a 
Serra d’Arga no coração. Em meses de verão, as férias trazem 
vigor e... rebuliço, o mesmo das ondas, do rio ao mar, dos que 

procuram as águas cristalinas para descanso, mas retirando do descanso 
dos meses invernosos um povo já habituado ao turismo sazonal. Um 
povo que, tal como os barcos que, na foz do Rio Minho, aguardam a 
subida da maré para os elevar da areia, resistem reinventando conceitos, 
apontando novos rumos e piscando o olho aos compadres espanhóis, ali 
a um passo. Do centro de Caminha às praias de Moledo e Vila Praia de 
Âncora, a RUA foi descobrir o verão que ali dá à costa, devagar devaga-
rinho, até ao enchente do querido mês de agosto. Na mala trouxemos os 
melhores locais para viver em pleno Caminha, do comer ao beber, sem 
esquecer de registar o belíssimo pôr do sol!

Do alto da Torre do Relógio, com todo o seu ar medieval, Caminha 
mostra-se entre História e Rio, trazendo o Minho no seu esplendor 
em cada detalhe vislumbrado por entre a pedra. O centro histórico 
de Caminha, a sua praça central marcada pelo imponente chafariz, 
é ponto de encontro e convívio, partindo daqui os principais roteiros 
de descoberta das artérias da vila. Neste ambiente que relembra as 
memórias do passado, colocando lado a lado casas de comércio com 
história e projetos que carimbam ideias inovadoras no mercado “turís-
tico”, Caminha é tranquilidade que aguarda ruído. Não por sofrer de 
melancolia, mas por querer ritmo de aventureiros, que aos primeiros 
raios de sol de julho já invadem esplanadas e procuram vivacidade. 
Mas que vivacidade oferece Caminha?

A poucos metros do icónico chafariz da praça central (Praça Conse-
lheiro Silva Torres), o Restaurante Primavera é a mistura perfeita entre 
tradição e modernidade. Aida Barbosa, a gerente responsável, conta-
-nos que a casa faz-se de história, de espírito familiar, mas o menu é 
rico em contemporaneidade. “A minha família veio para cá em 1965, 
mas esta é uma casa com uma história muito antiga. O antigo proprie-
tário, preso pela PIDE por ajudar nas passagens a salto para França, 
fez a casa famosa. Mas, quando o meu avô para cá veio, isso acabou. A 
casa, com duas salas onde se faziam grandes petiscos, principalmente 
porque os pescadores para cá traziam os mariscos que pescavam, cozi-
nhando-os e comendo-os, foi evoluindo, passando por várias gerações 
até hoje. O que podem cá encontrar? A minha casa, porque o Prima-
vera nunca deixou de ser um restaurante familiar, tanto para o cliente 
como para nós”, explica-nos Aida, aproveitando para nos mostrar a 
carta composta principalmente pelos peixes frescos provenientes da 
costa minhota. “Para além disso, o bacalhau é o prato de excelência, tal 
como dita a Cozinha Tradicional Portuguesa, que é realmente o tipo de 
cozinha que praticamos embora tenhamos já um toque de contempora-
neidade”. Nessas opções de bacalhau, a sugestão passa pelo Bacalhau 
com Broa e Grelos, uma receita do antigo Convento de Santa Clara, de 
Caminha, pelo Bacalhau na Brasa e pelo Bacalhau à Primavera, feito 
em cebolada, à semelhança do Bacalhau à Moda de Braga. “Depois, 
o Cabrito à Serra d’Arga é o nosso prato emblema. É um prato que a 
minha avó já cozinhava desta forma há mais de 80 anos, embora nós 
tenhamos feito alguns ajustes, por exemplo, não cozinhando as bata-
tas na gordura do cabrito – porque realmente é uma bomba calórica”, 
diz-nos, bem-disposta, Aida. Com uma carta de vinhos que privilegia 
os Vinhos Verdes de Melgaço, Monção e Ponte de Lima, dando ainda 
outras opções numa listagem de mais de 300 referências, o Restauran-

Hélio Carvalho te Primavera tem na nacionalidade espanhola, proveniente da Galiza 
e não só, a maioria da sua clientela. “Não é invulgar ao fim de semana 
termos reservas das Astúrias, por exemplo”, refere a gerente, acrescen-
tando: “Toda esta zona de Moledo, Seixas, Cristelo tem uma grande 
procura em termos de segundas residências. Houve uma altura em que 
80% das casas em Moledo eram segundas residências. As pessoas ru-
mavam para cá às sextas, sábados e domingos, mas depois, fruto da 
crise, as coisas complicaram-se. Agora já notamos melhoria porque, 
ao fim de semana, estando bom tempo, Caminha tem muitos turistas”. 

Apesar do fluxo de visitantes apontar melhorias na procura de Ca-
minha como destino, a verdade é que o turismo nunca deixou de ser 
sazonal. “Costumo dizer que Caminha é uma aldeia e não uma vila, 
porque as pessoas ainda se conhecem todas umas às outras. No centro 
histórico, os residentes, ou melhor, os resistentes ainda são pessoas 
que têm família e casas cá. Caminha é uma família grande, mesmo 
incluindo as pessoas das segundas residências, que já fazem parte do 
nosso quotidiano. No entanto, como é um turismo sazonal, há pessoas 
que receiam abrir espaços, porque nem sempre é proveitoso. Há 20 
anos tínhamos fins de semana completos com reservas. Isso agora já 
não acontece e, não estando bom tempo, é mesmo muito complicado”, 
esclarece Aida Barbosa. 

A mesma opinião tem Hélio Carvalho que, juntamente com o seu 
sócio Rui Rocha, decidiu apostar num conceito diferente na praça cen-
tral de Caminha. Confirmando-nos que os meses de julho e agosto são 
os meses em que se “trabalha mais e os restantes são para sobreviver”, 
Hélio é natural de Moledo e vê neste seu investimento Noterreiro uma 
aposta em dinamizar Caminha, uma ideia que espera que desperte a 
atenção de novos empreendedores como ele. “Gostava que mais pes-
soas investissem aqui, fazendo coisas diferentes, porque vale a pena. 
Eu sou só um e acredito que isto possa criar um turismo de boomerang 
– de uma casa, o turista encaminha-se para outra. Para isso, tem de ser 
bem-recebido e tem de ter opções diferentes para escolha. 

Vista da Torre do Relógio

Praça central de  Caminha

Restaurante Primavera
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A opção diferente adotada pelo Noterreiro baseia-se num conceito 
que engloba bar, restaurante e gelataria, bem no coração de Caminha. 
Com os hambúrgueres como estrela da carta e as cervejas como suges-
tão de acompanhamento – a lista de opções é bem grande, mas sugeri-
mos que uma das escolhas seja a caseira Água del Cano -, o Noterreiro 
distingue-se pela aposta nos produtos locais, seja a carne sempre fresca 
proveniente do talho que faz entregas duas vezes por dia, seja a alface 
vinda da frutaria da esquina. No panorama das sobremesas, os crepes 
e os gelados artesanais fazem as delícias dos visitantes. 

Com uma decoração intimista, acolhedora e com toque vintage na 
sala mais recatada, perfeita para quem procura um momento calmo, 
o Noterreiro é um lugar perfeito para desfrutar Caminha na sua lógica 
rejuvenescida. 

Acompanhando esta lógica de Hélio, Jenifer Bernard criou o Jeni’s 
Diner há três anos, a poucos minutos da praça central. Com o sotaque 
americano ainda marcado no discurso em português, Jeny, como é co-
nhecida na vila, trouxe para Caminha um conceito tão conhecido nos 
EUA: o diner, um tipo de restaurante casual, com uma carta diversa a 
pensar em todos os gostos, mas com os hambúrgueres, os wraps, os 
waffles e os batidos como preferências dos visitantes. “Normalmente, 
um diner é um estabelecimento que está aberto 24h, mas aqui não dá. 
Estamos abertos das 11h às 23h e vamos tentar prolongar o horário o 
máximo possível. Servimos comida todo o dia e é de destacar o peque-
no-almoço americano, que é muito procurado”, conta-nos Jeny, uma 
neta de caminhenses que viveu 28 anos em Nova Iorque até decidir 
viver na terra que, durante muitos anos, apenas conhecia como destino 
de férias. Sobre o balanço do negócio, Jeny destaca a dificuldade de 
posicionamento, mas avança com um olhar destemido: “Foi um boca-
dinho difícil, mas a pouco e pouco estamos a conseguir ter uma pre-
sença em Caminha. O facto de não haver nada deste género aqui perto, 
nem no Porto, Braga ou Vigo, foi crucial”.

Junto à praça central de Caminha, o Design 
& Wine Hotel é um ponto de referência para 
quem procura uma atmosfera harmoniosa 
para descanso. Eco-friendly, este hotel 
beneficia da vista para o rio, não esquecendo 
todo o charme do centro histórico de Caminha. 

EM DESTAQUE

MOLEDO, UM DESTINO DE VERÃO
É com o belo Monte de Santa Tecla, já em território espanhol, como 

pano de fundo num horizonte que embarca também o Forte da Ín-
sua que damos os primeiros passos em Moledo. Terra muito procu-
rada pelas famílias abastadas que, fazendo vida quotidiana nas gran-
des cidades, sempre procuraram manter um laço com Moledo através 
de segundas residências para os dias de férias e fins de semana de 
bom tempo, Moledo é uma freguesia do concelho de Caminha onde a 
Nortada parece ser uma constante. Nós testemunhamos em primeira 
mão e afirmamos... é vento a valer! No entanto, a beleza do areal, a 
tranquilidade da orla costeira apesar da procura nos dias de calor e a 
hospitalidade que é carimbo minhoto à descarada faz de Moledo um 
destino querido por veraneantes. 

Na zona principal, passando a linha do comboio e encaminhando-
-nos para o mar, são muitos os restaurantes e bares que asseguram 
as necessidades turísticas. Escolhemos conhecer o Paredão 476, um 
bar/restaurante cujo terraço é sítio ideal para assistir ao pôr do sol, 
apreciando um fresco cocktail... ou a típica conjugação de cerveja e 
tremoços!

Aberto desde 2015, o Paredão 476 apresenta um conceito aconche-
gante, partilhando uma das entradas com uma loja de materiais de 
surf, windsurf e outros desportos aquáticos chamada All You Can Surf 
e gerida por uma empresa alemã. A própria decoração do espaço do 
Paredão 476 é influenciada por esta temática, sendo possível ver mesas 
em formato de prancha de surf, por exemplo. “Fiz um estudo de mer-
cado antes de vir para aqui. Apostamos nas tapas porque percebemos 
que havia muito cliente português com segunda residência em Moledo 
que ia propositadamente a Espanha comer tapas. Sentimos aí uma la-
cuna e preenchemos essa oferta. Depois, fizemos uma aposta a nível 
de hamburgueria artesanal, com opções gourmet também”, explica Ma-
nuel Emídio, responsável pela gerência do Paredão 476 e detentor de 
outros negócios na zona de Moledo, como um posto náutico, os pas-
seios no Rio Minho, o transporte de peregrinos para a outra margem e 
o Aldeamento Turístico do Camarido, uma unidade de alojamento com 
33 casas de tipologias T1 e T2, todas equipadas, com piscina e campos 
de ténis, num ambiente tranquilo e familiar. 

Jeni's Diner

Design&Wine Hotel

Manuel Emídio
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Dedicado ao serviço de pequenos-almoços, almoços, lanches e jan-
tares, sem esquecer as opções noturnas de variados cocktails (mojitos, 
caipirinhas ou gins), o Paredão 476 é um refúgio em dias de Nortada 
e um posto de comando em fins de tarde, quando o pôr do sol abraça 
o mar. “Moledo é um sítio antigo, reconhecido por pessoas com possi-
bilidades económicas elevadas, mas com turismo sazonal. O ritmo de 
julho e agosto não é acompanhado pelos meses de inverno, mas nós 
mantemo-nos abertos, tentando manter as coisas sustentáveis. Pare-
ce-me, na análise que faço dos últimos três anos, que a tendência de 
turismo é crescente, há cada vez mais evolução. Vila Praia de Âncora 
é também muito procurada, mas de forma diferente. Não sei porquê. 
Moledo é sempre especial!”, garante Manuel Emídio. 

Já em Vila Praia de Âncora, a zona costeira desenrola-se com uma 
calmaria apenas desapaziguada pelo bater das ondas nas rochas. Com 
uma extensa via ciclável que permite passeios de bicicleta e caminha-
das com a brisa marítima como companhia – sempre com possibilidade 
de Nortada -, Vila Praia de Âncora é uma vila piscatória carregada de 
tradições. Por isso, num roteiro pela costa minhota, não se esqueça de 
incluir os areais de Vila Praia de Âncora na sua lista de locais a visitar. 

Quanto a nós, fizemos a despedida de Caminha com um brinde ao 
pôr do sol, num final de dia em que o vento não se levantou. As tréguas 
da brisa e a melodia das ondas pintaram o cenário perfeito para dar, 
com todo o entusiasmo, as boas-vindas ao verão! 

Em Moledo, não deixe de visitar os 
bares de praia como o Mergulho, o P’ra 
Lá Caminha ou o Rossio’s. A Pizzaria e 
Frangaria Hamilton, na Avenida Santana, 
é também ponto de referência para 
quem procura opções gastronómicas 
diferentes num ambiente acolhedor. 

EM DESTAQUE

Vila Praia de Âncora
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Os melhores sítios para assistir ao 
belo pôr do sol minhoto

POR Maria Inês Neto

É no Alto Minho, província histórica a Norte do país, que se en-
contram memoráveis lugares à espera de serem descobertos. 
Com paisagens surpreendentes e refúgios na serra, cativando 
olhares de admiração sobre o mar, o concelho de Caminha e 

Viana do Castelo oferecem algumas das mais surpreendentes vistas pa-
norâmicas onde o pôr do sol ganha um novo sentido.

MIRADOURO DO MONTE CALVÁRIO 
(VILA PRAIA DE ÂNCORA)

Situado em Vila Praia de Âncora, é um dos locais privilegiados para ad-
mirar a paisagem sobre o vale do rio Âncora. Entre a serra e o mar com 
vista panorâmica sobre as freguesias de Âncora, Vila Praia de Âncora e 
ainda Vile, o verde fértil do vale contrasta com o azul do mar. 

MIRADOURO DO MONTE DE SANTO ANTÃO (CAMINHA)
Situado na freguesia de Venade, é uma das mais admiradas paisagens 
panorâmicas do Alto Minho. Neste monte situa-se a capela de Santo 
Antão, anterior aos inícios do século XVIII. Uma visão panorâmica so-
bre um horizonte inconfundível e único. Vistas de cortar a respiração, 
a cerca de 400 metros de altitude.

MIRADOURO DO MONTE DA FRAGA (CAMINHA)
Localizado na freguesia de Vilarelho e situado acima do Miradouro da 
Boavista, este miradouro permite uma vista panorâmica admirável. É 
possível observar a vila de Caminha, a Mata Nacional do Camarido, a 
Foz do Rio Minho, o majestoso Forte da Ínsua e ainda, do outro lado do 
rio, em Espanha, o Monte de Santa Tecla. 

MIRADOURO DA BOAVISTA (CAMINHA)
É junto às muralhas da Fortaleza em Caminha que nasce um miradou-
ro que oferece uma das mais incríveis vistas do Alto Minho e nos leva 
além da realidade. Uma visão privilegiada sobre Caminha, o rio e a Foz 
do Minho.

MIRADOURO DO SINO DOS MOUROS (MOLEDO)
Situado em Moledo, Caminha, este miradouro proporciona uma vista 
singular sobre Moledo, a praia e a zona circundante. A praia de Moledo 
é muito procurada por ser rica em iodo e estar rodeada por uma pai-
sagem dunar única. Protegida por passadiços de madeira, o horizonte 
perde-se com a serra. 

MIRADOURO DAS BANDEIRAS (VIANA DO CASTELO)
Situado no sopé da colina da Serra de Santa Luzia, eleva a beleza na-
tural e a riqueza paisagística, ecológica e cultural de Viana do Castelo. 
Considerada uma das mais bonitas cidades do norte do país, Viana é 
também conhecida como a Princesa do Lima. Voltada para o mar, o pôr 
do sol é sempre especial. 

DESFRUTAR

©Nuno Sampaio
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Sobre os desafios e 
responsabilidades do turismo
“OS DADOS MAIS RECENTES, DISPONIBILIZADOS NO 
PORTAL DO TURISMO DE PORTUGAL, RELATIVOS 
AOS VALORES ACUMULADOS NO FINAL DO 
PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2018, SUGEREM A 
MANUTENÇÃO DUMA TENDÊNCIA POSITIVA DOS 
INDICADORES, DESIGNADAMENTE, O AUMENTO 
DAS RECEITAS (+17.4%), DOS PROVEITOS (+14.0%), 
DOS HÓSPEDES (+7.7%) E DAS DORMIDAS (+7.6%)”

ECONOMIA
por Sílvia Sousa

A
s férias, período de descanso consagrado na nossa 
constituição, tendem a ser associadas a uma mudança 
de contexto, de ambiente que nos transforma em tu-
ristas e logo em atores privilegiados de um dos secto-
res económicos mais dinâmicos do globo. Segundo os 
dados do World Travel and Tourism Council (WTTC), 

este sector tem, de forma consistente, criado empregos, liderado ex-
portações e gerado riqueza. Um dinamismo que, no ano de 2017, se 
traduziu num contributo para o produto interno bruto global de 10.4%, 
para as exportações globais de serviços na ordem dos 30% e das expor-
tações globais totais de 6.5%, representando 9.9% do emprego total, 
e num crescimento direto de 4.6%, ultrapassando o crescimento da 
economia global pelo sétimo ano consecutivo.

O extraordinário desempenho deste sector em termos globais, re-
flete-se e é reflexo do desempenho do sector no nosso país. De facto, 
Portugal destaca-se, entre quase duas centenas de países analisados 
pelo WTTC, como um país onde o turismo mais cresceu e ultrapassou 
o desempenho da economia como um todo. Os dados mais recentes, 
disponibilizados no portal do Turismo de Portugal, relativos aos valo-
res acumulados no final do primeiro trimestre de 2018, sugerem a ma-
nutenção duma tendência positiva dos indicadores, designadamente, o 
aumento das receitas (+17.4%), dos proveitos (+14.0%), dos hóspe-
des (+7.7%) e das dormidas (+7.6%). E os prémios e as nomeações 
que Portugal arrecadou, em 2017, no âmbito dos World Travel Awards, 
com destaque para os prémios de World’s Leading Destination e Euro-
pe’s Leading Destination vêm corroborar o seu sucesso no nosso país. 

Este sucesso, se, por um lado, legitima um papel central do sector 
na agenda política e económica, por outro coloca-lhe desafios acres-
cidos e atribui-lhe incontornáveis responsabilidades na mitigação dos 
seus potenciais impactos negativos nas comunidades de acolhimento 
e no meio ambiente.  

Desafios e responsabilidade que radicam no facto do impacto eco-
nómico do turismo extravasar os seus efeitos diretos na indústria ho-
teleira e de viagens, atendendo aos recursos necessários para a produ-
ção de serviços de turismo e de lazer, que englobam desde produtos 
agrícolas a produção industrial, incluindo bens de capital, construção 
e serviços públicos, implicando investimentos substanciais, públicos 
e privados, também em infraestruturas, tais como estradas, redes de 
transportes e de energia elétrica, e acesso a novos sistemas de comu-
nicação. Desafios e responsabilidades que se traduzem no desenvolvi-
mento de um turismo sustentável, não só do ponto de vista económico, 
mas também do ponto de vista socio-cultural e ambiental. 

Se o turismo é particularmente importante no desenvolvimento 
das economias locais, pelas oportunidades de diversificação que gera, 
atraindo recursos económicos para áreas com possibilidades limitadas 
de desenvolvimento, promovendo assim a sua coesão, a concretização 
de tais oportunidades não poderá descurar o desafio de maximizar os 
benefícios económicos e sociais e a responsabilidade de minimizar os 
impactos negativos para as populações locais, designadamente para a 
sua qualidade de vida, preservando o património social, cultural, natu-
ral e arquitetónico dos destinos turísticos. 

Sobre o Autor
Economista, Universidade do Minho.
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T rês palavras definem Paula Brás: inovação, formação e detalhe. Atual-
mente uma das cabeleireiras mais reconhecidas em Guimarães, Paula 
abriu o seu próprio salão de beleza há 16 anos e recentemente um spa, 
um espaço mais intimista e moderno. Procurada por um público-alvo 

de classe média/média-alta, tem traçado um percurso de sucesso marcado pela 
diferença, mudança e novidade.

Aos 12 anos, Paula descobre o gosto pelo mundo da beleza, mas, curiosa-
mente, não se imaginava a trabalhar como cabeleireira nem ter o seu próprio sa-
lão. “O meu maior receio era ser cabeleireira e estagnar”, admite. Rapidamente 
percebeu que a formação era fundamental para iniciar o seu negócio e decidiu 
tirar um curso de cabeleireira. Curso terminado, optou por abrir um pequeno 
espaço num anexo em casa, onde trabalhou cerca de dois anos, até concluir que 
queria algo maior onde pudesse mostrar o seu trabalho e dedicação. 

O medo de uma possível estagnação mantinha-se. Em 2002 abre o seu pró-
prio negócio, o salão onde trabalha. “É uma luta constante, de querer inovar 
sempre, porque os meus princípios são estes: a inovação, a formação e, aquilo 
que considero que justifica o meu sucesso, o detalhe”, refere. “Acho que todos 
podemos ser bons tecnicamente. O que faz a diferença é quando olhamos ao 
detalhe, ou seja, a preocupação com o cliente”, continua. Os princípios que 
estão na base do trabalho de Paula são fatores cruciais que têm garantido o 
sucesso de um negócio que foi evoluindo com o tempo, sempre com foco nas 
novas tendências e na procura de oferecer os melhores serviços. “Para mim, 
o cliente é a pessoa mais importante que entra aqui. É nele que mostramos o 
nosso trabalho”, admite. 

O salão Paula Brás Cabeleireiro oferece diversos serviços, tanto a nível de 
tratamentos como de estética, realizados por um núcleo de colaboradoras pro-
fissionais. No centro, há um espaço reservado, destinado a diagnósticos, trata-
mentos com próteses capilares, mesoterapia capilar, cuidados de cabelo e couro 
cabeludo e ainda aplicação de extensões. A estes serviços unem-se os restantes 
trabalhos habituais de brushing, corte, coloração, ondulação ou alisamento e 
ainda maquilhagem e serviço de unhas, com destaque para os trabalhos de noi-
vas. Além do salão há ainda um outro espaço mais intimista, o Babor Beauty 
Spa by Paula Brás, que existe há seis anos e oferece igualmente serviços de 
tratamento e estética para rosto e corpo. 

 O mundo da beleza evolui de uma forma bastante rápida e a concorrência é 
cada vez maior. “A concorrência para mim é ótima. Gosto de me aliar aos bons, 
para tentar ser melhor ainda. Só vejo vantagens quando há concorrência”, 
admite Paula quando questionada sobre a inevitável necessidade de inovação 
e destaque num meio onde há vários negócios idênticos. Feliz e realizada a 
nível profissional, Paula pondera mais tarde abrir uma academia de formação, 
baseada em tudo o que adquiriu e na oportunidade de ensinar o melhor que 
sabe. “Quando comecei, defini que queria ser uma cabeleireira reconhecida 
e, para isso, tem de haver muito trabalho”, admite. “Faço várias formações 
no estrangeiro. Temos de apostar, senão não conseguimos ser bons”, conclui 
Paula, dando destaque à importância dos mínimos detalhes, da formação e da 
novidade, para conseguir alcançar uma meta de sucesso. 

PAULA BRÁS CABELEIREIRO
Inovação e profissionalismo nos 

cuidados de beleza

RUA NEGÓCIOS  RUA NEGÓCIOS

Fotografias ©Nuno Sampaio
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ARQUITETURA
por Tiago do Vale

Arte na Leira
“ESTE FENÓMENO DE DIVERSIDADE 
HARMONIOSA, DE ENCONTROS E DE DIÁLOGOS, 
É RARO E EMPOLGANTE, MAS TEREMOS O 
PRIVILÉGIO DE VIVÊ-LO PELA VIGÉSIMA VEZ 
EM BREVE”

“A terra que me viu nascer é Perre. Terra essa que me 
habituou a uma sobrecarga de emoções e o caminho 
que procurei para as transmitir foi através da expres-
são plástica. Vivi e cresci rodeado de campos, rio e 
serras e muito granito, mas cedo fui para a cidade, os 
campos foram substituídos por prédios e o som era 

um ruído que nada tinha a ver com o meu ambiente visual e auditivo…”
Não sou eu quem diz estas coisas: é o Mestre Mário Rocha, que tem 

transportado a fatia entre o Minho e o Lima para o mundo, e levado de 
volta o mundo para lá.

A paisagem tradicional alto-minhota é pujante, variada, sedutora, num 
crescendo que vai da costa, por veigas e vales verdes, por escarpas rocho-
sas, até à serra. Caminha é disso um exemplo perfeito: da Mata Nacional 
do Camarido, das dunas de Moledo ou dos areais de Vila Praia de Âncora 
até aos milheirais é um minuto. Subindo o Rio Âncora, do mar ao pinhal 
são dois. …E ao terceiro minuto chegamos à Serra D’Arga.

Do lado norte da Serra, junto das Argas (de Cima, de Baixo e de São 
João), estamos no centro deste pedaço do mundo, debruçado sobre o 
Lima, o Mar, o Minho e a Galiza. É uma terra de serenas sabedorias, de 
granitos e xistos antigos, de espigueiros e moinhos, campos, pontes, ri-
beiros, cascatas e abrigos. Uma paisagem viva, próxima do céu, habita-
da por gente de outros tempos, simultaneamente agreste e acolhedora, 
de desconcertante beleza natural.

É em Arga de Baixo que fica a Casa do Marco e é daqui que se agita a 
Serra e o mundo, de verão em verão, há 20 anos. A “Arte na Leira” é, no 
fundo, Mário Rocha a abrir as portas da sua casa. Mas é também, claro, 
muito mais do que isso.

“Mais tarde atravessando o monte que circunda a minha terra, en-
contrei a Serra D’Arga. Os campos, as cores, os ares, a gente humil-
de... fizeram recordar em mim toda a minha infância e como que num 
processo de osmose com toda esta natureza pura, toda essa energia 
teve que ser projetada na minha obra e como num ato de inspiração 

imediato surgiu “Ares da Serra”, através do qual tento de certa forma 
homenagear e fazer perpetuar no tempo a ruralidade que marca mui-
tas gerações e muitas culturas da qual somos seus herdeiros”.

Mário Rocha é nome maior na pintura portuguesa contemporânea 
e um artista multifacetado que se exprime em múltiplas áreas, da ce-
râmica à escultura.

Já consagradíssimo, quis mostrar, em casa, na serra, o seu trabalho 
às gentes que também o inspiraram. De surpresa, às gentes da serra 
juntaram-se muitas outras que também procuravam a arte no campo.

Com a obra de Mário Rocha misturaram-se também obras de mais 
de meia centena de artistas portugueses e estrangeiros, consagrados 
e promessas, da pintura, da escultura, do desenho, da música, da ce-
râmica, da fotografia ou do design, cruzando-se aqui, entre campos e 
erupções graníticas, Arga e o Mundo, a Cidade e a Serra.

Este fenómeno de diversidade harmoniosa, de encontros e de diá-
logos, é raro e empolgante, mas teremos o privilégio de vivê-lo pela 
vigésima vez em breve, imerso no cenário inesperado de uma Serra 
D’Arga transformada em pequeno umbigo do mundo das artes e das 
pessoas, de meados do próximo julho a finais de agosto. 

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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ARTES ARTES

CENTRO PORTUGUÊS DE SURREALISMO

De Mário Cesariny a Cruzeiro Seixas: 
um olhar sobre o movimento surrealista

POR Andreia Filipa Ferreira  FOTOGRAFIA Nuno Sampaio
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D
esde início de junho que o município de Famalicão se posi-
ciona de uma forma mais firme no panorama artístico na-
cional, com a inauguração do Centro Português de Surrea-
lismo, um novo espaço na Fundação Cupertino de Miranda, 
bem no coração da cidade. A RUA visitou a exposição que 

está patente até 8 de setembro, na companhia do diretor artístico An-
tónio Gonçalves. São mais de 200 obras em exposição, entre peças da 
coleção da Fundação Gulbenkian e da Fundação Cupertino de Miranda, 
trazendo a história surrealista - com uma visão sobre os principais au-
tores nacionais, de Mário Cesariny a Cruzeiro Seixas -, aos olhos dos 
amantes de arte.

À entrada da ampla sala que alberga este novo Centro Português de 
Surrealismo, inaugurado pelo próprio Presidente da República, Marce-
lo Rebelo de Sousa, deparamo-nos imediatamente com um dos nomes 
de destaque naquele que foi o arranque do chamado Grupo Surrealista 
de Lisboa: António Pedro. As obras dos inícios dos anos 40, as influên-
cias internacionais e as controvérsias políticas bem visíveis nos trabalhos 
apresentam-nos uma abordagem artística que, ainda hoje, é estudada 
detalhadamente. Surge-nos depois António Dacosta, com a sua imagem 
mais próxima do imaginário que tão bem conhecemos de Salvador Dalí, 
com a construção de figuras que invocam a ideia primária do Surrealis-
mo: os sonhos, as distorções, o fugir de uma realidade - embora a cria-
ção surrealista não esteja apenas vinculada a esta lógica. Fernando de 
Azevedo, presente nesta exposição através dos seus reconhecidos traba-
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lhos de ocultação, uma técnica surrealista, e colagens, é o artista que nos 
encaminha, neste alinhamento expositivo, para as fotografias e pinturas 
de Fernando Lemos. Ainda Mário Henrique Leiria, Risques Pereira, An-
tónio Maria Lisboa, Carlos Eurico da Costa e os consagrados Mário Ce-
sariny, com as suas icónicas colagens provocatórias (como a obra Retrato 
do General Degaulle) e Cruzeiro Seixas, um dos nomes fortes da coleção 
da Fundação Cupertino de Miranda com os seus desenhos, pinturas – 
sobre tela e madeira - marcam também presença neste espaço, possível 
de ser visitado de forma gratuita. 

Mas, vamos ao início: porquê surrealismo? “O surrealismo aparece 
em Famalicão por intermédio do Eng.º João Carlos Sobral Meireles 
que, num dado momento, doou uma coleção particular, com obras de 
Cruzeiro Seixas e outros autores, à Fundação Cupertino de Miranda. 
Irmão de Isabel Meyrelles, reconhecida escultora que estaria próxima 
de vários artistas surrealistas (e que também está presente nesta ex-
posição), o Eng.º Meireles deu origem àquilo que nós podemos pensar 
hoje ser o Centro Português de Surrealismo. Não é que esse fosse o 
objetivo, mas diria que foi a base do trabalho que se vem fazendo ao 
longo destes anos. Não havia nenhuma outra instituição que estivesse 
a tratar de uma maneira tão objetiva o Surrealismo. Hoje, fruto de 
todo o trabalho desenvolvido, há uma base que se pode consultar a 
nível de documentos, livros e obras de Cruzeiro Seixas, Mário Cesariny, 
Eurico Gonçalves, Júlio dos Reis Pereira, entre outros notáveis artistas. 
Falamos de uma coleção que, de momento, conta 3000 obras a nível 

António Gonçalves, diretor artístico do Centro Português de Surrealismo 
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plástico e a nível de volumes para investigação documental. Isto faz 
com que atualmente se possa estar mais próximo de uma excelente 
base de estudo de investigação do Surrealismo”, explica-nos o diretor 
artístico António Gonçalves, aproveitando ainda para contextualizar: 
“Nós tínhamos o espaço de exposição na Torre, mas encaminhamos as 
exposições dessa área para esta sala que, para além de ser mais ampla, 
tem melhores condições para expor, seja em termos de controlo de 
temperaturas, controlo de humidades, etc. A nível de projeto, o Centro 
Português de Surrealismo é o seguimento daquilo que era o Centro de 
Estudos de Surrealismo, projeto esse que vinha a ser desenvolvido ao 
longo dos últimos 20 anos. A primeira pedra enquanto projeto, por 
intermédio do anterior diretor artístico, Bernardo Pinto de Almeida, 
foi cimentada em 1999, anunciando-se aí esta hipótese de investigação 
científica tão importante”. 

Impulsionando, em termos futuros, a continuidade de exposições 
que, seguindo o mote de partir à descoberta das instituições e, por 
consequência, das coleções dessas instituições, António Gonçalves 
anuncia que o planeamento da próxima exibição se encontra já dentro 
de portas: “A exposição que se segue é já uma coleção nossa, algo que 
está dentro da coleção da Fundação Cupertino de Miranda. São revis-
tas do Surrealismo internacional. Vamos poder ver originais daquilo 
que foi, à época, de relevância para o movimento”, explica. Adquiridas 
a um colecionador particular enquanto se procedia ao estudo para a 
exposição, esta coleção de revistas poderá ser apresentada ao público 
ainda este ano, em meados de outubro. “Depois, estamos a estabelecer 
relações com outras instituições para que possamos trazer as coleções 
cá, no mesmo âmbito desta exposição das peças da Fundação Calouste 
Gulbenkian: fazemos a seleção a nível de obras surrealistas presen-
tes nessa coleção, fazemos a edição de um catálogo que cobre ainda 
mais do que aquilo que aqui estará exposto e, no fundo, de uma forma 
muito cuidada, vamos catalogando as obras que existem dispersas em 
algumas coleções”, reitera o diretor artístico. 

Com a criação de uma Torre Literária no horizonte, a Fundação 
Cupertino de Miranda assenta neste Centro Português de Surrealismo 
uma base sólida de construção sempre contínua do panorama históri-
co do movimento surrealista nacional e, por inerência, internacional, 
atribuindo ao município famalicense um cunho cada vez mais diversi-
ficado em termos de opção artística e formação de públicos. 

Falamos de uma coleção que, de 
momento, conta 3000 obras a 
nível plástico e a nível de volumes 
para investigação documental.
António Gonçalves
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TALENTO
por Helena Mendes Pereira

“O mundo futuro excluía os aventureiros, os homens de 
honra que tinham levado a humanidade primitiva para fora 
do labirinto geológico com a força e pela inteligência, os 
condenados da verdade e todos os justos”.
Mohammed Khaïr-Eddine (1941-1995)

Rui Pires nasceu em Braga em 1972 e licenciou-se em Fotografia pela 
Escola Superior Artística do Porto. Em 2005 tem o primeiro contacto 
com o deserto e, desde então, o regresso tornou-se rotina de fuga à 
emergência dos dias. É no deserto que, desde então, Rui Pires regressa 
à paixão da fotografia, à fotografia enquanto arte, à fotografia enquan-
to forma de olhar o mundo e de o contar. A série Silent South, que ora 
se destaca, tem aumentado o seu leque de imagens de perturbadores 
silêncios, marcadas pela inexistência do tempo e pelo confronto com 
a natureza em estado puro que o homem coloca ao seu corpo e à sua 
mente. Resulta de um processo de descoberta e de enamoramento pelo 
lugar, oposto (na paisagem, na energia, no modo) do lugar de todos 
os dias. Rui Pires tem privilegiado as paisagens de transição pré-saha-
riana de Marrocos e Argélia. Nas palavras do autor, trata-se, simulta-
neamente, de: 

O elogio do deserto por Rui Pires

“(…) um deslumbramento à inospitalidade imposta aos ho-
mens e animais, mas também uma profunda admiração pelo 
incansável esforço destes, para reclamar o direito de habitar 
e sobreviver nestas paragens. As imagens documentam té-
nues vestígios de uma luta, que não queremos reconhecer 
como nossa, contra o avanço lento, mas inexorável, do gran-
de e imenso Sahara. Uma interação, onde homens e deser-
tos lutam pela ocupação de vastas áreas de nada. A batalha 
pela sobrevivência ainda é possível aqui, embora condenada 
a um desfecho certo. Ao deserto basta-lhe apenas esperar 
o tempo suficiente para que a exaustão retire aos homens a 
vontade de lutar. Nesse dia, a vitória pertencerá ao deserto”.

Em hebraico, deserto diz-se «midbar», podendo significar “lugar soli-
tário”, mas também “eu falo”. O deserto é, ao mesmo tempo, o lugar 
do silêncio e o lugar de uma palavra que se guarda nesse silêncio. As 
alegorias associadas ao deserto são comuns às três religiões do livro o 
que aumenta a vontade (e o medo) de nos perdermos no infindável. 
Contudo, na fotografia de Rui Pires há sempre presença de elemen-
tos que pontuam a paisagem ou, então, o exercício do desenho das 
formas através da objetiva, em bonitos degradês de cinzas e jogos de 
claro-escuro que adensam a narrativa. A ausência de cor personifica as 
possibilidades de leitura da paisagem e reforça a quietude. No deserto 
e nos seus desafios, o fotógrafo desliga-se do quotidiano e liga-se ao 
real interior. Será, também, pelo sentido da procura que a fotografia 
se eleva e se torna arte. O resto é a experiência de ver e de registar o 
visto, a partir de dentro. 

Sobre o Autor
zet gallery curator
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MÚSICA

O IX Festival Percursos de Música regressa a Ponte de Lima de 3 
a 20 de julho. Anualmente, integra um conjunto de mais de 
duas dezenas de concertos com os mais variados gostos musi-
cais, desde a música clássica à contemporânea, passando pela 

eletrónica, jazz e música erudita, uma referência da música nacional e 
internacional. As atuações do Festival estão espalhadas por vários locais 
do centro histórico de Ponte de Lima, palco de uma arquitetura peculiar. 
Todos os concertos são gratuitos.

O Festival arranca com La Mar de la Music Ensemble. Terra Batida atua 
a 12 de julho. “Relógio” é a primeira música da banda e é um dos temas 
mais ouvidos pelas rádios nacionais. A 6 de julho atuam os Birds Are In-
die, que lançaram o seu último disco Come into the water, em abril.  

VERÃO CULTURAL EM PONTE DE LIMA 

Do Percursos de Música 
ao Lethes Art

POR Rita Almeida

Pedro e os Lobos atua a 4 de julho, um projeto a solo do músico portu-
guês Pedro Galhoz, marcado pelo indie rock. Também poderá ver Carlos 
Bica no contrabaixo, Luís Figueiredo no piano e João Mortágua no saxo-
fone, no dia 7. Dia 8 é a vez dos Palankalama, um quarteto do Porto de-
dicado à música instrumental. Norberto Lobo atua no dia 11, com música 
folk. Jazzamboka traz consigo o jazz no dia 13. Vasco Ramalho e Tuniko 
Goulart atuam no dia 14, com músicas do álbum Essências de Marimba: 
Fado & Choros. No dia 17, o Festival encerra com a música de Câmara pelo 
Quarteto de Matosinhos e pianista António Rosado.

O Festival tem a organização do Município de Ponte de Lima e progra-
mação e produção do Teatro Diogo Bernardes. Pode consultar a progra-
mação com as respetivas horas e locais dos concertos do Festival Percursos 
de Música no Facebook do Teatro Diogo Bernardes. 

No entanto, durante este verão, Ponte de Lima vai ser palco de mais 
eventos culturais. Os dias 30 de junho a 30 de setembro estão reservados 
para o Lethes Art. Este é um projeto artístico que promove a criação e 
exibição de obras de arte contemporânea, de artistas nacionais e inter-
nacionais, nas vertentes da Arquitetura, Cerâmica, Desenho, Escultura, 
Fotografia, Ilustração, Instalação de Arte, Pintura, Poesia e Vídeo. Poderá 
visitar as obras em diversos edifícios históricos da vila e espaços museo-
lógicos exibirão obras sobre a Cartografia de Culturas, o tema escolhido 
para esta II edição da Mostra Internacional de Arte Contemporânea. 

©Miguel Estima
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DANIELA MERCURY
“Vivo de amor profundo e sou livre 

como um vagabundo”

É com uma referência à canção que o público português tão 
bem conhece, “Nobre Vagabundo”, que Daniela Mercury se 
apresenta à RUA. Com concerto agendado no Casino Estoril 
a 6 de julho, apresentando o álbum O Axé, a Voz e o Violão, 
a artista “furacão da Bahia” e “rainha do Axé” contou-nos 

algumas das suas memórias de infância. Não estranhe ganhar algum 
sotaque quando começar a ler esta entrevista! 

Fazendo uma viagem ao passado, quando é que a Daniela desco-
bre a paixão pela música?
Os meus pais e meus avós sempre amaram música e em nossa casa ou-
víamos óperas, jazz, fados, a melhor música popular brasileira, norte-
-americana, erudita, clássica, latina e europeia. Eu já amava a música 
quando comecei a dançar com ela aos quatro anos de idade. Com 13 
cantava para os amigos, que já pediam para eu cantar as suas músicas 
preferidas em todas as serenatas. Foi nesse período que percebi que tam-
bém amava cantar. Anos antes de imaginar ser profissional, cantei em 
serenatas, em peças de teatro, espetáculos amadores das escolas, nas 
missas e encontros católicos e festivais de música jovem. Com 15 anos, 
em 1980, fui convidada por dois franceses para cantar profissionalmente 
pela primeira vez, no pub Le Fiacre, no bairro da Barra, em Salvador, e 
menos de um ano depois fui cantar no trio elétrico, no carnaval. 
 
Tem alguma memória que seja especial para si e gostasse de partilhar?
Minha irmã mais nova, Vânia Abreu, cantora, tinha 12 anos e eu 14, 
quando nós estudávamos na mesma escola e ela fez uma peça de teatro 
que tinha que terminar com a música O bêbado e a Equilibrista de João 
Bosco e Aldir Blanc, mas o som quebrou e ela ficou desesperada. Eu en-
tão me ofereci para cantar a música a cappella. Foi assim que descobri 
que podia cantar de verdade. Até hoje não sei como tive essa segurança 
e coragem de cantar para mais de 100 pessoas sem instrumentos me 
acompanhando e sem nem saber que eu era cantora. 
 
Na música “Nobre Vagabundo”, o refrão diz para “respirar o amor 
e aspirando liberdade”. É por esta norma que rege a sua vida? É 
importante para si este lema?
Tenho o espírito livre. Vejo-me como uma pessoa sempre em busca de 
novas experiências e descobertas. Sou como um pássaro que se desloca 
entre continentes. Preciso criar para me sentir livre e preciso me desa-
fiar e desafiar o tempo, pois sei que o tempo é pouco para viver, conhe-
cer, ver, sentir, ouvir e fazer tudo que quero. Vivo de amor profundo e 
sou livre como um vagabundo. 
 
O Axé é um género musical que mistura vários estilos como o sam-
ba, reggae ou ainda ritmos afro-brasileiros. Curiosamente a Daniela 
é reconhecida como a Rainha do Axé, por ser também uma fusão de 
ritmos e ser uma pessoa pluralista?
O género não existia quando comecei a fazer os meus álbuns e construí 
um novo conceito musical dentro do universo de carnaval. Os meus ál-
buns são obras que conceituam o género, são o começo, são parte do 
ADN do Axé. Cada um dos precursores do género contribuiu de maneira 
diferente. Escolhi o samba afro, o samba reggae, o samba merengue e o 
reggae como as principais bases rítmicas para as minhas composições e 

MÚSICA

POR Maria Inês Neto  FOTOGRAFIA Célia Santos
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arranjos e tenho muita influência do rock, do funk, da soul music, da sal-
sa, do merengue, do samba jazz, da música popular brasileira, da bossa 
nova e do samba rock, além dos maracatus, xotes, galopes e frevos. E 
amo testar novos ritmos suingados de todo o mundo, também música 
eletrónica e ritmos como o kuduro e o funaná que são incríveis para dan-
çar e o Brasil não conhecia. Mas, na essência, sou sambista. 

Tem até um single chamado “A Rainha do Axé” que fala sobre a força 
da mulher, fala de amor e de fé. São temáticas importantes para si?
É uma música manifesto contra o machismo, o racismo, a homofobia 
e a intolerância contra as religiões afro brasileiras e canção em que eu 
falo do meu amor por Malu.

As suas letras/poesias são muitas vezes baseadas em experiências 
e sentimentos pessoais. É uma forma de tornar as suas músicas 
mais íntimas e autênticas? 
Escrevo constantemente sobre vários assuntos. E dependendo do meu 
desejo no momento, escolho temas e textos mais pessoais e/ou polí-
ticos. Gosto dos temas mais recentes para compor os álbuns. Canto o 
que mais estiver vivo no meu coração no momento. 

Considera que essas vivências fazem da música mais transcendente? 
Acho que é uma emocionante e acertada interpretação que imortaliza 
uma música. A emoção que se imprime.

Sendo filha de pai português, qual o melhor ensinamento que a 
cultura portuguesa lhe proporcionou? 
A amar a música e a poesia. 

O que tem de portuguesa?
Tenho a autoexigência, a seriedade, uma boa dose de melancolia. Mas 
acredito que ser portuguesa é amar a cultura, a comida, os costumes, a 
língua e o país. E eu amo incondicionalmente. 

 
Numa entrevista, disse que quando tocou pela primeira vez no 
Coliseu, a sua avó Josefina (portuguesa) lhe disse: “eu tinha de 
viver para ver a minha neta cantar no meu país”. Tem um carinho 
especial sempre que cá volta?
Sempre lembro de minha amada, muito inteligente e corajosa avó e de 
toda a família portuguesa que se uniu e recuperou os laços e o convívio 
por causa do sucesso da minha carreira em Portugal, o país de origem, 
de afeto, que gerava uma eterna saudade. Pois minha avó veio para o 
Brasil morar já adulta e com as minhas duas tias garotas e o meu pai 
que já tinha dez anos de idade. Para a minha avó, voltar a Portugal era 
voltar para casa com a neta que havia ganhado o coração dos compa-
triotas. Uma grande sensação de sonho e realização. 
 
Como é que considera a energia do público português?
Maravilhosa! Os portugueses cantam todas as músicas, dançam, sal-
tam e sorriem, ficam eufóricos com os shows. Demonstram muita fe-
licidade e respeito pelo meu trabalho e por me verem e eu não quero 
mais sair do palco. Amo cantar em Portugal.
 
Tem concerto agendado para dia 6 de julho no Casino Estoril onde 
vai apresentar o álbum O Axé, a Voz e o Violão. O que pode o pú-
blico português esperar deste concerto?
O show é como se eu estivesse na sala de casa cantando. É despojado 
e, ao mesmo tempo, grandioso pelos momentos de profundidade. Mas 
a intimidade com o público cria um clima de amizade, de simplicidade 
muito gostoso. Conto histórias, peço ao público que recite poesias e dan-
ce. Parece um bate papo entre amigos com a música nos aproximando.
 
Já somou mais de 40 prémios ao longo de 15 tournées. Sente-se 
realizada a nível profissional ou há alguma coisa que ainda lhe 
falta conquistar?
Não é por conquista que canto. Canto para existir. Canto para estar no 
palco que é o lugar mais bonito do mundo. Canto para nunca perder a 
perceção do que a mente e a imaginação podem criar e como a arte é 
capaz de nos humanizar. A mim e a todos que se deixam tocar. 
 
Quanto tempo tem para matar a saudade de quem se ama? Do pú-
blico português?
A saudade nunca acaba de verdade. Se renova sempre e faz a gente 
sentir o amor mais forte ainda. Nunca há bastante tempo para estar com 
quem se ama. A sorte é que os shows são tão intensos que nos conectam 
com muita força. Servem como um grande abraço e fortalecem os laços 
de afeto. Mas a saudade sempre volta e eu volto sempre para matar essa 
saudade de vocês. 

MÚSICA

Não é por conquista que canto. 
Canto para existir. Canto para estar 
no palco que é o lugar mais bonito 
do mundo.
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C
hegamos a julho: verão, férias, concertos, descanso, tudo 
a que temos direito. Parece que ainda foi ontem que fi-
zemos o countdown de 2017 para 2018 e o ano já vai a 
meio. Como vai, para já, o ano no que diz respeito aos 
lançamentos musicais?

Algo que acontece muito é ainda estarmos a desco-
brir coisas que foram saindo no final de 2017. É normalíssimo isso 
acontecer, sobretudo para quem ocupa grande parte do seu dia a dia 
no trabalho. O tempo passa e nunca há - lá está - tempo para tudo. 
Ainda assim, nestes seis primeiros meses de 2018 já consegui ouvir 
e descobrir algumas coisas de enorme valor e que certamente ficarão 
marcadas, para mim, como referência quando daqui a uns anos olhar 
para trás e pensar o que andei a ouvir neste ano.

O primeiro disco que me recordo de ouvir logo no início de 2018 e 
que me deixou boquiaberto foi de U.S. Girls com o último trabalho In a 
Poem Unlimited. Este conjunto feminino de Chicago conseguiu, a meu 
ver, lançar um disco tremendo, onde transfiguram a pop alternativa e 
que resulta num dos discos que, de certeza, marcarão não só este 2018, 
mas também a própria discografia da banda. Seguiu-se uma descober-
ta: os texanos Khruangbin (eu sei, nome nada fácil de decorar) com o 
trabalho Con Todo El Mundo. Não era grande conhecedor deste grupo, 
confesso, e, do nada, vi-me perdido com um disco que varia entre funk, 
psicadelismo e baladas carregadas de mel. 

Depois, e para grande surpresa minha - confesso! - veio o novo disco 
de Linda Martini. Este último trabalho consegue revitalizar a fórmula 
de rock pujante que lhes é característico com novos elementos, sem 
perderem a identidade. Nota máxima para este regresso, sem dúvida! 
Ainda no plano nacional, é de salientar o regresso incrível de X-Wife, 
com o disco homónimo. O indie rock do trio portuense está de volta e 
melhor do que nunca, após um hiato de oito anos. A qualidade deste 
trabalho valeu-lhes a chamada ao festival de verão Vodafone Paredes de 
Coura, entre outros. Até ver, são estes os dois trabalhos nacionais que 
maior relevo dou.

Descobri também a pop catchy de Superorganism (que concertão no 
NOS Primavera Sound!), a nova r&b de Kali Uchis e o rock saído dos 
90’s de Soccer Mommy. Este é aliás um dos discos, se não o disco que 
mais ouvi, neste ano. Com traços de Alanis Morrisette ou Jay Som, 
é uma obra que se ouve de início ao fim e sentimos que passou num 
instante. A música eletrónica que tanto está em voga fez-me descobrir 
Peggy Gou e deliciar-me com o incrível novo trabalho de Jon Hopkins, 
intitulado Singularity, e de Nills Frahm com o disco All Melody.

Por último, destaco outros regressos: Amen Dunes com fabuloso 
Freedom; Arctic Monkeys e o seu maduríssimo Tranquility Base Hotel 
& Casino; Unknown Mortal Orchestra com Sex & Food e Beach House 
com o brilhante 7. Deixo ainda menção honrosa para A Beacon School 
com o trabalho Cola; Young Fathers com Cocoa Sugar e Crânio do DJ 
Nigga Fox. 

São todos trabalhos que fui ouvindo desde janeiro até agora e tenho 
a certeza que ainda não explorei muita coisa. O ano de 2018 começou 
bem, muito bem, e promete terminar ainda melhor com já inúmeros 
trabalhos anunciados para o pós-verão. Mas... para já, venham daí es-
sas pérolas de verão! 

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

O que a primeira metade de 2018 
já me fez ouvir 
“PARECE QUE AINDA FOI ONTEM QUE FIZEMOS O 
COUNTDOWN DE 2017 PARA 2018 E O ANO JÁ VAI 
A MEIO. COMO VAI, PARA JÁ, O ANO NO QUE DIZ 
RESPEITO AOS LANÇAMENTOS MUSICAIS?”
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FESTIVAIS DE VERÃO 2018: 
O que vem aí?

SE HÁ COISA QUE O MINHO SABE FAZER BEM, É MÚSICA... MAIS 
CONCRETAMENTE, FESTIVAIS! A LISTA EXPANDE-SE DE ANO PARA 
ANO, COM CARTAZES CADA VEZ MAIS PREENCHIDOS E PÚBLICOS 

ENTUSIASTAS QUE AGRADECEM A VASTA POSSIBILIDADE DE ESCOLHA. 
NOS PRÓXIMOS MESES, SAIBA QUEM LHE VAI DAR MÚSICA!

POR Emanuel Roriz

EDP VILAR DE MOUROS 2018 
23 a 25 de agosto

O pai dos festivais em Portugal, o nosso Woodstock... assim nos refe-
rimos de forma carinhosa ao festival nacional com a maior história e 
que felizmente parece estar de volta com a força que merece para que 
se realize regularmente ano após ano. 
O cartaz de 2018 volta a ter como foco bandas clássicas, muitas delas 
com tradição de concertos em Portugal e até em Vilar de Mouros. Ora 
vejamos: Johnny Rotten, ex-líder dos Sex Pistols está de volta com 
os seus Public Image Ltd; Peter Murphy vem celebrar os 40 anos de 
carreira dos Bauhaus. Tudo isto na primeira noite do festival onde tam-
bém teremos Chrissie Hynde a cantar “Don’t get me wrong” com os seus 
The Pretenders. Los Lobos, autores da versão mais badalada de “La 
Bamba” estarão em palco no segundo dia de festival, e para o último 
dia está reservada a presença de John Cale, membro fundador dos Vel-
vet Underground.  A música portuguesa não fica obviamente de fora 
nesta festa. Até ao momento estão já anunciados concertos dos GNR e 
David Fonseca ao lado de grandes nomes da música moderna como os 
norte-americanos Incubus ou Crystal Fighters.

VODAFONE PAREDES DE COURA
 15 a 18 de agosto

Depois da grandiosa celebração do 25º aniversário, o mítico cenário 
natural da Praia Fluvial do Taboão volta a ser palco de mais uma edi-
ção do Vodafone Paredes de Coura. Seja na descoberta de novas pro-
messas da música mundial como na consagração de artistas de carrei-
ras já bem firmadas, este é um festival que prima pela qualidade da 
música que por lá se ouve.
Uma vez mais é de louvar a quantidade de propostas do panorama da 
música nacional que figuram no cartaz. Nomes emergentes como Gran-
dfather’s House, Ermo, Fugly, Keep Razors Sharp ou Conan Osiris serão 
“apadrinhados” por The Legendary Tigerman, Dead Combo, Linda Mar-
tini ou X-Wife! O Dj Nuno Lopes tem sido uma presença assídua nos 
cartazes do festival e este ano não é exceção. Impossível de perder será 
certamente o regresso dos Arcade Fire, o testemunho ao vivo da criati-
vidade sem limites dos King Gizzard & The Lizard Wizard ou a aparição 
das polémicas Pussy Riot. A estes todos junta-se um excelente cardápio 
repleto de boa música: Curtis Harding, Jungle e ...And You Know Us By 
The Trail Of The Dead chegam perfeitamente para abrir o apetite. 

©Hugo Lima

©Hugo Lima

©Miguel Estima
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LAURUS NOBILIS MUSIC FAMALICÃO 
26 a 28 de julho

Depois de, nas três primeiras edições, o cartaz do festival ter experi-
mentado dias dedicados a diferentes conceitos musicais, na edição de 
2018 o Laurus Nobilis encontra-se totalmente apontado ao Heavy Me-
tal. Apostando em crescer com o apoio das economias locais, o festival 
parece ter encontrado o seu rumo.
O primeiro dia do festival será inteiramente destinado a bandas na-
cionais - Infraktor, Cruz de Ferro e Booby Trap - e aos galegos Atrei-
des. Nos dias seguintes, os nomes nacionais estarão também presentes 
em grande força. A par dos nomes históricos como WEB, Tarântula 
ou Mata-Ratos, estarão bandas mais jovens como os Hills Have Eyes, 
Equaleft, The Temple ou Low Torque. O grande chamariz será enca-
beçado pelos titânicos Septicflesh, vindos da Grécia, com o seu death 
metal sinfónico; e também pelas lendas do death metal sueco, os pri-
mordiais Dark Tranquillity.  Para além destes, certamente que os nues-
tros hermanos Crisix também ajudarão a mostrar o valor deste cartaz.

RODELLUS 
19 a 21 de julho

Este é o festival para quem não tem medo do campo! Assim diz o slo-
gan que ajudou a edificar a identidade deste evento rural que acontece 
desde 2015 na freguesia de Ruílhe, em Braga. 
O cartaz é sempre diversificado q.b. a nível de estilos musicais. Portan-
to, entre o rock alternativo e a música eletrónica, há campo para tudo 
no Rodellus. E não há que ter medo do rock psicadélico dos escoceses 
The Cosmic Dead ou do punk rock dos The Caveman. Aos vários grupos 
vindos de fora do nosso país, juntemos o rol de artistas nacionais que 
vão passar uns dias no campo: Imploding Stars, Filho da Mãe, Astro-
dome, Grandfather’s House, Fugly, entre muitos outros. “Quem pode, 
poda” e quem quer vai ao Rodellus.

SOUTO ROCK
 5 a 7 de julho

 
É na freguesia de Roriz, em Barcelos, que se realiza desde 2005 este 
singular festival de música independente. Por aqui têm passado novos 
projetos nacionais, não faltando espaço para projetos locais. O Souto 
Rock tem entrada livre, não fosse ele realizado no meio da rua (li-
teralmente). Em 2018 têm também uma participação vinda de fora. 
Os franceses J.C. Satàn trazem stoner rock na bagagem e juntam-se 
aos fascinantes Black Bombaim, aos divertidíssimos 800 Gondomar e 
aos Paraguaii para encabeçar as duas noites principais do evento. Para 
além destes, podem também assistir aos concertos de El Señor, O Grin-
go Sou Eu, Baleia Baleia Baleia, This Penguin Can Fly, Doutor Assério 
e Hüll.

MÚSICA

GERÊS ROCK FEST 
27 e 28 de julho

É mais um festival novo a surgir a Norte e a apostar no rock. Em Campo 
do Gerês, junto ao Núcleo Museológico de Vilarinho da Furna/Porta do 
PNPG, oferecem-se cinco dias de campismo gratuito, que garantem o 
divertimento e duas noites de muito rock a um preço modesto. À cabe-
ça do cartaz temos os Moonspell a prometerem abanar a terra com a 
apresentação do álbum mais recente 1755 e Linda Martini com a sua 
identidade inconfundível. À exceção dos espanhóis Calle Del Ruído, 
todos os outros projetos são portugueses. Assim, para que não falte 
festa, conta-se também com a ajuda dos sensacionais Bed Legs, dos 
Blame Zeus, entre outros.

SONIC BLAST MOLEDO 
10 e 11 de agosto

Praia, sol, surf, skate e rock ‘n roll!!! É tudo o que se passa em Moledo 
no segundo fim de semana de agosto como já tem vindo a ser tradição 
nos últimos verões. As raízes do festival continuam bem assentes nas 
sonoridades que o fizeram crescer. Stoner rock, com sludge à mistura, 
doom e até algum punk. Entre os aguardados regressos dos Kadavar, 
Samsara Blues Experiment ou The Atomic Bitchwax, é com grande 
expectativa que se aguarda pela vinda dos germânicos Mantar, dos 
norte-americanos Earthless ou dos monolíticos Conan! O contingente 
rockeiro nacional também vai estar em destaque com a presença dos 
The Black Wizards e Solar Corona. 

NEOPOP FESTIVAL 
8 a 11 de agosto

Também à segunda semana de agosto, Viana do Castelo torna-se indu-
bitavelmente na capital da música eletrónica em Portugal. Ao longo de 
quatro noites, no porto histórico da cidade, atracam grandes nomes da 
techno, distribuindo Dj set entusiastas e momentos live que prometem 
ficar para a prosperidade. Cada vez mais popular por toda a Europa, o 
Neopop volta à carga em 2018 com os sonantes Jeff Mills, St. Germain, 
Josh Wink, Agents Of Time como mestres de cerimónia nas várias noi-
tes junto ao Oceano Atlântico. 

MÚSICA

©Nuno Sampaio ©Nuno Sampaio

©Miguel Estima
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CINEMA
Por Mário Micaelo

E
m 2018 apostamos num Curtas Vila do Conde de progra-
mação arrojada, que cruza fronteiras geográficas, cultu-
rais e disciplinares. Como já se tornou habitual, apresen-
tamos um programa eclético e diversificado com filmes 
provenientes de vários lugares do mundo e para todas as 
idades. Depois de comemorarmos 25 anos de festival, na 

edição passada, queremos continuar a celebrar o futuro. E isso implica, 
como sempre fizemos, arriscar.

A obra de Nadav Lapid, cineasta israelita, que venceu a competição 
internacional em 2017, estará em foco, pelo que serão exibidas duas 
longas-metragens, The Policeman e The Kindergarten Teacher; e várias 
curtas-metragens. A escolha deve-se sobretudo à premência da forma 
dialética e das temáticas convocadas por Lapid nos seus filmes, nomea-
damente a interminável questão da identidade nacional israelita, que 
dão o mote para uma reflexão profunda sobre a sociedade contempo-
rânea através de histórias individuais. 

Com uma estética que se aproxima tanto às características do cine-
ma de autor como às dos filmes de puro entretenimento, cruzando-as, 
as longas-metragens Diamantino, de Gabriel Abrantes e Daniel Schmi-
dt, e Un couteau dans le coeur, de Yann Gonzalez, ambas estreadas em 
Cannes, desafiam o público com histórias rocambolescas: um jogador 
de futebol em fim de carreira e uma produtora de filmes pornográficos 
franceses de série B. 

No programa New Spain apostamos nas ramificações cinemáticas, 
ora em contexto de galeria, ora em contexto de sala de cinema. Por 
um lado, uma exposição coletiva na Solar Galeria de Arte Cinemática, 
comissariada por Nuno Rodrigues e José Manuel Lopez, que alude a 
essa utopia falhada do colonialismo. Dos sete artistas espanhóis sele-

cionados, quase todos trabalham fora do seu país natal. Carla Andrade, 
Inés García, Laida Lertxundi, Lois Patiño, Natalia Marín, Samuel M. 
Delgado e Helena Girón exploram as noções de intimidade, paisagem 
e território, aliando várias práticas artísticas, tais como o filme, a fo-
tografia, o som ou a instalação que agrega vários media. O programa 
inclui ainda três sessões especiais dedicadas ao cinema espanhol e a 
performance de cinema expandido Every Silence is a Cause of Storm, de 
Adriana Vila e Luis Macías.

Seja na recuperação de velhos clássicos de cinema, na divulgação 
de cinema experimental contemporâneo ou na criação de espetáculos 
inéditos que apresentam novas ferramentas cinemáticas  como o live 
video, o Stereo é uma das faces mais reconhecidas do festival, cru-
zando a música e o cinema. Este ano acolhemos os Black Bombaim 
com o João Pais Filipe, com uma composição para Dragonflies with 
Birds and Snakes, de Wolfgang Lehman; Joana Gama e Luís Fernandes 
apresentam o seu novo álbum com um ensemble de catorze músicos 
e live video de Miguel C. Tavares; a norte-americana Moor Mother e 
Jonathan Uliel Saldanha juntam-se aos realizadores André Tentugal e 
Vasco Mendes numa viagem a partir do afro-futurismo de Sun Ra em 
Space is the Place; B Fachada musicará The Cameraman, um filme de 
Buster Keaton; e, por fim, os Linda Martini apresentam um filme-con-
certo único para Le Coquille et le Clergyman, um dos primeiros filmes 
da vanguarda francesa dos anos 20, realizado por Germaine Dulac e 
escrito por Antonin Artaud.

Estes são meros destaques da nossa programação que inclui ainda 
as várias competições, reunindo o melhor da curta-metragem a nível 
mundial, o Take One!, dedicado a filmes realizados nas escolas portu-
guesas e nas melhores escolas europeias, e o Curtinhas, destinado aos 
mais pequenos. 

Sobre o Autor
Diretor do Curtas Vila do Conde

Curtas Vila do Conde
“EM 2018 APOSTAMOS NUM CURTAS VILA DO 
CONDE DE PROGRAMAÇÃO ARROJADA”
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A CIVILIZAÇÃO DO ESPECTÁCULO
por Cátia Faísco

. afinal, quem és tu?.
“RECORDO-ME DE UMA PESSOA QUE MAL ME 
FALAVA E QUANDO DESCOBRIU QUE EU ESCREVIA 
PARA TEATRO E QUE IAM LER UM TEXTO MEU, 
VEIO A CORRER TER COMIGO E DISSE: “POR QUE 
É QUE NUNCA ME DISSESTE QUE ESCREVIAS?!? 
ADORAVA IR A ESSA LEITURA!”. UAU, CERTO?”

N
o mês passado, estreou Abstinência de Purpurina, um 
espectáculo que escrevi para a actriz Roberta Preussler. 
A peça, que gira à volta das questões da autoficção, 
debate alguns temas que são tão importantes para mim 
quanto para a Roberta. Mas, como vocês ainda vão ter 
tempo para ver a peça quando estivermos no Porto, em 

Setembro, há apenas um que quero discutir aqui convosco: sermos ou 
não sermos interessantes para alguém. 

A certa altura da peça, a propósito de uma colega da faculdade com 
quem ela se cruzou e fingiu não a conhecer, a actriz diz: “quem não é 
interessante, você não conhece, sacou?”.  Creio que todos nós já tive-
mos um desses momentos na vida. Alguém do nosso passado, que não 
vê em nós a importância do reconhecimento e que passa sem dizer um 
olá. É certo que, por vezes, há aquele constrangimento do “ah, e tal, 
nem sabia o que é que lhe havia de dizer!”. Mas, também é certo que, 
nas outras vezes, é só uma questão de simplesmente acharmos que 
aquela pessoa já não é importante para a nossa vida. 

O meio artístico consegue ser bastante ilustrativo deste tipo de si-
tuações. Ouço, uma e outra vez, que se queremos ser alguém, há ar-
tistas que convém conhecer. Então, somos capazes de passar por uma 
pessoa que fez uma formação qualquer connosco e nem sequer lhe 
dirigirmos a palavra. Mas, exactamente do lado oposto, está um/a en-
cenador/a com quem queremos mesmo trabalhar e, ainda que só nos 
tenhamos cruzado brevemente com ele/a, fazemos questão de ir dizer 
um olá.  E depois há a versão do/a encenador/a que, provavelmente, 
ficou uns minutos a tentar perceber quem é que somos e outros tantos 
a tentar despachar a conversa porque rapidamente se apercebeu que 
não éramos “alguém” significativo. 

Também há aqueles casos em que se exagera a importância que o 
outro tem só por causa do reconhecimento mediático que tem. Mas, 
afinal, quem é que define quem é que é importante ou interessante? 

Somos nós, certo? Então porque é que não podemos colocar todos no 
mesmo patamar de igualdade? Porque é que é tão fixe conhecer o actor 
ou a actriz que está em cartaz com a peça X, que tem estado sempre 
esgotada, e não é fixe conhecer alguém que não esgota salas? 

Recordo-me de uma pessoa que mal me falava e quando descobriu 
que eu escrevia para teatro e que iam ler um texto meu, veio a correr 
ter comigo e disse: “Por que é que nunca me disseste que escrevias?!? 
Adorava ir a essa leitura!”. Uau, certo? De repente, havia uma parte de 
mim que se tinha tornado interessante para ela. Como devem calcular, 
a partir desse momento, passei a ver imensas vezes o sorriso dela. 

Há pessoas que parece que têm receio de se ver associadas a outras, 
como se isso lhes diminuísse, de alguma forma, o seu valor social. Ou o 
oposto: aquelas pessoas que fazem questão de ir à estreia de Y ou Z só 
porque “vai estar lá toda a gente!” e serão associadas àquele momento. 

Não me interessa ser “importante” no sentido mediático da coisa. 
Não me interessa ir ver todos os espectáculos dos grandes nomes do 
teatro contemporâneo, só para dizer que percorri as capelinhas todas. 
Mas, interessa-me saber o nome das pessoas com quem me vou cruzan-
do ou, quando isso me escapa, o pormenor que fixei para as recordar, 
porque, para mim, todas as pessoas são interessantes. 

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

uando viajamos para um lugar desconhecido e chegamos ao 
nosso destino durante a noite, quantas vezes ficamos maravilha-
dos ou desiludidos com o que vemos? Na realidade, os mesmos 
lugares vistos durante o dia e a noite podem parecer lugares 
completamente diferentes.

Optar por fotografar à noite é, muitas vezes, fugir à confusão, fugir ao 
aglomerado de pessoas que, por vezes, impossibilita que se fotografe num 
determinado espaço e tempo.

Muitas paisagens/cenários, ganham vida durante a noite, isto porque 
a luz artificial ajuda a compor os espaços conferindo-lhes outro tipo de 
dinâmica. Se, por um lado, uma correta abordagem de composição e ilu-
minação, poderá produzir bons resultados, por outro, torna-se um desafio 
abordar a técnica para conseguirmos bons resultados nesta área. O conhe-
cimento técnico é fundamental para podermos explorar de forma mais 
criativa os cenários que nos cativam o olhar.

A noite traz outras luzes e, por isso, outra necessidade de controlo de 
variáveis em comparação com a fotografia diurna. A noite permite mais 
criatividade da parte de quem fotografa.

Falar de fotografia noturna é falar de tripé, sem dúvida um acessório 
fundamental para uma boa abordagem fotográfica. O tripé irá permitir 
usar tempos de exposição mais longos para criar alguma dinâmica à ima-
gem sem esta ficar tremida. É aconselhável usar o modo temporizador 
ou um comando remoto quando usar tempos de exposição mais longos. 
Se quisermos fotografar com a câmara nas mãos, sem dúvida que será 
útil usarmos objetivas mais luminosas, ou seja, que tenham uma abertura 
maior e será necessário aumentar o ISO, ou seja, a sensibilidade do sensor, 
para conseguirmos obter imagens perfeitas.

As luzes noturnas são fantásticas e a iluminação produz sombras e jogos 
de forma muito interessante. Procura zonas de luz e aproveita para criar 
silhuetas de pessoas e/ou objetos. Isto permite também criar ambientes 
mais misteriosos.

Fotografia é luz e fotografia noturna é controlar e criar com luz. 

Fotografia Noturna

54 ABRIL
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Uma linha de cor
PHILIPPE SIMÕES ESTÁ NA RUA

POR Nuno Sampaio  FOTOGRAFIA @lippesim 

Há um mundo cheio lá fora, apressado, sustenido. Um 
mundo que urge momentos de contemplação, calma na 
sua total plenitude. O minimalismo das tuas fotografias é 
uma forma de transmitir essa energia necessária? 

O minimalismo, para mim, é a forma de mostrar o que eu gostava de 
ser. É a simplificação máxima do que vejo ao meu redor. É o descompli-
car. É o subtrair de tudo o que me é negativo, neste caso, visualmente, 
para a foto.

É por isso que disse em primeiro lugar “o que gostava de ser”. Gos-
taria de ter a capacidade de descomplicar mais, de simplificar, de re-
mover tudo o que me é negativo a nível pessoal.

Daí projetar isso tudo na forma como fotografo.
Não gosto de barulho, ruído, de tudo acontecer tão depressa e ao 

mesmo tempo. Quando isso acontece em meu redor eu paro e retenho 
apenas o que eu quero. É por isso que as minhas fotos têm “tão pouco”.

A forma como fotografo tenta retratar ao máximo como me sinto, 
mesmo sendo apenas uma representação muito subjetiva, composta 
apenas pelas linhas que construo. 

 
A geometria e a luz são elementos fundamentais na composição 
das tuas imagens? 
Sem dúvida! Adoro brincar com sombras, ver as formas que delas re-
sultam, aquilo que podem esconder ou até mostrar.
Tento encontrar harmonia nas linhas e composições que construo, con-
fesso que sou um pouco “obsessivo” até no que a isso diz respeito.
 
Quando e como é que o elemento humano tem lugar nas tuas fo-
tografias? 
Quando a foto é muito especial para mim. Não banalizo o retrato. Não 
é o que eu faço, nem o que sei fazer. Quando opto pelo retrato ou pela 
minha versão daquilo que um retrato pode ser, ou é alguém que me é 
muito querido, ou eu me sentia muito bem naquele momento.
Para mim, um retrato não tem de ser uma cara “chapada”. Por vezes, 
apenas mostro uma parte do corpo (meu ou não), dando a sugerir o 
estado de espírito dessa pessoa ou o meu. É preciso haver uma energia 
muito específica e especial para tal retrato acontecer.
 
Uma cidade para fotografar. 
Nunca pensei em nenhuma cidade em específico para fotografar. Sei 
que tenho preferência pelos países nórdicos, pelo estilo arquitetónico 
que neles encontro, pelo design, pelas linhas e cores. Como na Dina-
marca, por exemplo. Copenhaga está, definitivamente, na minha wish 
list de cidades a visitar e fotografar. 
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Santorini 
a ilha grega paradisíaca 

POR Rita Almeida
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BÚSSOLA

L ocalizada a cerca de 200 km de Atenas, no sul do mar Egeu, 
Santorini é a maior ilha de um pequeno arquipélago de cinco 
ilhas com o mesmo nome, que resultam essencialmente de uma 
erupção vulcânica. A ilha, cuja capital é Fira, é o local de uma 

das maiores erupções vulcânicas já registadas na história, deixando 
uma grande cratera com cinzas, o que pode ter levado, segundo uma 
teoria, ao colapso da civilização da ilha de Creta. Hoje, é principal-
mente uma caldeira cheia de água. As grandes falésias que pode ver 
por Santorini foram formadas pelo vulcão ativo. A região registou a 
sua primeira atividade vulcânica há cerca de quatro milhões de anos. 
Atualmente, a ilha conta com pouco mais de 15 mil habitantes, sendo 
que em época alta é possível que o número de turistas seja quase su-
perior ao de locais. 

Mesmo que nunca tenha estado em Santorini, é capaz de reconhecer 
o local devido às fotografias mais comuns com as casas a azul e branco 
esculpidas nas falésias, mas também pelas águas de cor de safira. Esta 
pérola mediterrânica é o destino de muitos para uma lua de mel ou 
até para uma escapadinha romântica. Um local onde encontra paz, 
enquanto vagueia pelas praias com a areia de várias cores: branca, 
preta ou vermelha. As mais conhecidas são as praias Kamari e a Perissa. 
Para quem gosta de se aventurar e saltar das rochas para o mar, existe 
a Baía de Amoudi, a dez minutos do porto de Oia. Já que está no local, 
aproveite e coma na Baía, conhecido pelo seu peixe e marisco fresco. 
Fira e Oia são duas cidades pitorescas que devem ser visitadas, uma vez 
que oferecem vistas incríveis sobre o mar Egeu. Durante um passeio de 
barco ou até a nadar, pode ver as Hot Springs, onde a água muda de cor 
e de temperatura, devido aos vulcões.

Outro ponto a visitar é o Akrotiri Lighthouse, um farol construído 
numa enorme falésia. Com uma paisagem de cortar a respiração e com 
uma temperatura agradável, aproveite para fazer um piquenique ao 
pôr do sol. Os locais para o fazer são muitos, mas sugerimos Oia, que é 
conhecida pelo seu pôr do sol de todas as cores. 

©D.R.
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MINHOTOS PELO MUNDO

É natural de Braga, mas o anseio por conquistar novas metas 
profissionais e novas paisagens para a sua memória levou-o 
além-fronteiras. Estudou na Universidade do Minho, tentou 
um percurso na área da comunicação, contudo o sonho de 
ser médico manteve-se. Hoje, com 28 anos, Paulo Dias vive 

e a estuda Medicina em Lausanne, na Suíça, e continua a lutar por 
conquistar o seu sonho. As viagens, essas, continua a fazê-las. Turquia, 
Israel, Austrália, China, Tailândia, Sri Lanka, Emirados Árabes, EUA, 
Caraíbas... qual será o próximo destino?

O que te levou em viagem? 
Nasci e cresci em Braga, sempre quis ser médico até começar a sentir 
um fascínio pela comunicação, sobretudo pelo audiovisual e multimé-
dia. Para surpresa de todos (e talvez mesmo para minha surpresa), ao 
sair do Secundário decidi candidatar-me à licenciatura em Ciências 
da Comunicação. Foi um caminho atribulado. Fiquei licenciado, mas 
sem grande ideia do que queria fazer. Os meus pais e o meu irmão 
emigraram para a Suíça durante o meu segundo ano de licenciatura e 
eu decidi ficar em Portugal por querer pelo menos terminar os meus es-
tudos. Além disso, a Suíça não estava nos meus planos. Queria muito ir 
para uma cidade como Nova Iorque ou Londres. Alguns meses depois 
de terminada a licenciatura, vim à Suíça passar as férias de Natal com 
a minha família... e por cá fiquei. Talvez apaixonado pelas paisagens, 
decidi tentar integrar-me. Passei quase três meses em casa a tentar 
aprender a falar e escrever minimamente bem francês. Depois desse 
período, achei que já estaria pronto para, pelo menos, uma entrevis-

ta de trabalho. Vi um anúncio para um estágio no departamento de 
comunicação da Medtronic, uma empresa de tecnologia médica, can-
didatei-me e tive direito à minha primeira entrevista. Foi terrível! En-
gasguei-me, construí frases sem sentido, mas no final, talvez pelo bom 
ar de português, fiquei com o estágio. Aprendi muito, principalmente 
a falar e a escrever bem a língua. Aprendi muito sobre o país, a forma 
de trabalhar e a forma de estar. Depois desse grande desafio vieram ou-
tros, tendo sido o último na área da comunicação, um trabalho como 
especialista em Comunicação Digital na Nestlé. Nunca pensei chegar 
tão longe em tão pouco tempo. Batalhei bastante, é certo! Era um con-
trato de duração indeterminada e que poderia ser para a vida. Mas o 
bichinho da Medicina não me saiu da cabeça e, apesar da estabilidade 
e independência que tinha, decidi dar outro rumo à minha vida e fazer 
algo que me realizasse mais pessoalmente. E cá estou de volta à Uni-
versidade, em Lausanne, atualmente no segundo ano da licenciatura 
em Medicina. Estou cá há cinco anos, estudo e trabalho, em part-time, 
no centro hospitalar universitário do cantão de Vaud (CHUV – centre 
hospitalier universitaire du canton de Vaud) como Data Manager para 
o Swiss HIV Cohort Study.

És apaixonado por viagens. Que locais ficaram na tua memória de 
uma forma especial?
Viajar é a melhor coisa de sempre. Além da minha família, dos meus 
amigos e dos meus estudos que me fazem feliz, viajar é a terapia para 
todos os males. Adoro descobrir novos países, novas culturas, novos 
hábitos, novas comidas. Adoro aventuras e a adrenalina de saber que 

Paulo Dias
à descoberta do Mundo

POR Andreia Filipa Ferreira

MINHOTOS PELO MUNDO

vou, mas não sei exatamente o que vou fazer e como vou fazer. Para lá 
da Europa, já fui à Turquia, a Israel, à Austrália, à China, à Tailândia, 
ao Sri Lanka, aos Emirados Árabes, aos EUA e às Caraíbas (México, 
Jamaica, Bahamas, Ilhas Caimão). Ainda tenho muito para descobrir, 
sobretudo aqui pertinho, mas costumo dizer que a Europa vou visitar 
quando for mais velho, quando a idade já não me deixe tão confortável 
com as viagens de avião de muitas horas. 
É difícil escolher locais especiais, porque em todas as viagens acho que 
tive momentos muito especiais. Talvez aquela viagem que me deixe 
mais nostálgico seja a Austrália. Foi a viagem mais horrível de avião, 
mas foi lá que fiz mergulho pela primeira vez, que dei de caras com um 
tubarão pela primeira vez, que conduzi à direita pela primeira vez. Vi 
bichos que nunca tinha visto na vida! Foram muitas primeiras vezes! E 
foram sobretudo as pessoas, a forma cool de estar das pessoas e o facto 
de ser um lugar onde eu considero que poderia viver.

Tens alguma história caricata que nos gostasses de contar sobre as 
tuas viagens? Algo engraçado que te tenha acontecido?
Na minha viagem aos EUA, fui sozinho. Em três semanas e alguns dias 
visitei Nova Iorque, Las Vegas, Los Angeles e São Francisco. Descobrir 
estas cidades sozinho foi uma grande aventura, mas foi também forma 
de encontrar muita gente. Numa visita ao Grand Canyon encontrei um 
casal de médicos de Los Angeles, com quem, depois de longas conversas 
nas viagens de ida e volta da visita, guardei contacto. Graças a eles, algu-
mas semanas depois de voltar a casa, viajei para Los Angeles e fiquei lá 
a viver mais de dois meses para fazer um estágio no Children’s Hospital.

Na China não tinha acesso a Facebook, Youtube e outros sites do género, 
porque são bloqueados pelo Governo. Ao falar com alguns jovens que 
falavam um pouco inglês (isto era raro!) percebi que eles não tinham 
noção da realidade para além da China ou a noção que tinham era 
completamente distorcida. Ao passar em alguns cinemas vi filmes em 
estreia que já saíram por cá há décadas, tal é o controlo da informação 
que chega aos chineses.
Na Austrália, em Byron Bay, estava no mar e ao meu lado vi um croco-
dilo bebé. O que pensei imediatamente foi que se o bebé estava ali, a 
mãe não devia andar longe! Foi pena o momento não ter sido filmado. 
Foi o pânico naquela praia!

Desde que estás na Suíça, o que nos podes destacar como indis-
pensável de conhecer? 
Já visitei muitos sítios por aqui, mas talvez o mais mágico seja Zermatt. 
É uma pequena vila no meio das montanhas (com vista para o Matter-
horn – montanha ilustrada pelo chocolate Toblerone). A esta vila só se 
chega de comboio. Não há carros, apenas transportes elétricos. É um 
lugar para relaxar e para aproveitar paisagens e trilhos magníficos. Um 
cenário perfeito para os amadores de ski.
Em termos de cidades, a minha preferida é Zurique. Muita vida, muitos 
jovens, belas paisagens, boa comida e muita festa. Berne, Genebra, 
Montreux e Vevey são cidades a visitar também.

Tens planos para voltar? Quando?
Não tenho planos para voltar. Se calhar mais velho... ou se calhar não! 



6564 JULHO JULHO

ESPAIRECER

CARMO’S BOUTIQUE HOTEL, PONTE DE LIMA
O Carmo's Boutique Hotel, em Ponte de Lima, é ideal para um 
tempo a dois. Com uma decoração elegante, misturando um 
estilo tradicional, com detalhes luxuosos e modernos, este é 
um espaço de comunhão perfeita entre a paz da natureza e o 
conforto de um hotel de luxo. Pode desfrutar de uma piscina 
exterior e de um spa, onde há tratamentos como aromaterapia 
e banhos de leite de cabra, ou aproveitar as excursões exclu-
sivas pela região e conhecer algumas das cidades próximas. 
O hotel oferece-lhe ainda um rico pequeno almoço, servido à 
mesa, com tudo aquilo a que tem direito. E, claro, neste pe-
queno espaço, com 15 suites e duas tendas deluxe, tudo é per-
sonalizado. Sinta-se à vontade e desfrute deste glamping tão 
acolhedor e tranquilo.

LIMA ESCAPE CAMPING E GLAMPING, 
PONTE DA BARCA

O Lima Escape Camping e Glamping, em plena serra do Gerês, 
oferece dois tipos de alojamento: duas tendas tipi, decoradas 
num estilo oriental, e duas tendas Glamour Bell, maiores e mais 
luxuosas. As tendas tipi encontram-se recheadas de almofadas 
e puffs e têm uma pequena varanda em madeira, equipada com 
mesa e cadeira. As Glamour Bells são mais amplas, com uma 
varanda maior, também equipada com mesa e cadeiras. Apesar 
de os dois tipos de tendas estarem num ambiente de paz, har-
monia e privacidade, as Glamour Bells são ideais para uma ex-
periência mais romântica. Não vá embora sem aproveitar para 
caminhar, andar de bicicleta, de cavalo e fazer canoagem nesta 
bela vila do distrito de Viana do Castelo.

GLAMPING
no Minho
O VERÃO É ALTURA DE AVENTURA E 

DESCOBERTA E, POR ISSO, SUGERIMOS QUE 
PARTA EM BUSCA DOS MELHORES ESPAÇOS 

DO MINHO E ARREDORES PARA VIVER 
MOMENTOS DE RELAXAMENTO EM PLENA 
NATUREZA. ESTAS SÃO APENAS ALGUMAS 

DAS NOSSAS SUGESTÕES.

ESPAIRECER

QUINTA DO FIGO VERDE, ARCOS DE VALDEVEZ
A Quinta do Figo Verde convida a uma estadia tranquila em 
contacto com a Natureza, proporcionando-lhe uma vista incrí-
vel. Aqui, é possível provar alguns petiscos e vinhos da região 
e até fazer os seus próprios licores. Há também noites em que 
pode fazer a sua própria pizza e comer a quantidade que qui-
ser. E, claro, os ingredientes usados para as refeições são pre-
ferencialmente produzidos nos terrenos da Quinta. Enquanto 
está aqui hospedado, pode fazer diferentes trilhos a pé ou usar 
as bicicletas da Quinta, aproveitando para conhecer as aldeias 
das redondezas e nadar nas águas límpidas do Gerês. Se prefe-
rir um programa mais calmo, pode simplesmente relaxar a ler 
um livro numa cama de rede. Para usufruir ainda mais desta 
experiência e estar ainda mais em contacto com a natureza, 
pode dar um passeio a cavalo. 

NOMAD PLANET, FIÃES DO RIO, MONTALEGRE
O Nomad Planet promete oferecer-lhe momentos inesquecíveis 
a dois, em família ou entre amigos. Seja qual for a companhia, 
terá sempre presente um pouco do espírito nómada! Aprecie 
o conforto e simplicidade deste espaço único, a 900 metros de 
altitude, com uma vista panorâmica sobre o Parque Nacional da 
Peneda-Gerês. Pode ficar hospedado nos yurts, as tendas típicas 
dos povos nómadas, com uma única assoalhada, redondas, es-
paçosas e organizadas à volta do fogão de sala. Se preferir, tam-
bém pode ficar na “toca do lobo”, uma cabana nas árvores, com 
uma decoração dedicada a este animal, ainda existente neste 
Parque Nacional. O Nomad Planet serve o pequeno almoço onde 
desejar: no tipi (alojamento que faz lembrar as tendas dos ín-
dios), no yurt, na toca do lobo ou no terraço privado. Aproveite 
para descobrir a história, cultura e tradições desta região com 
paisagens deslumbrantes. Aqui, pode relaxar e experienciar 
uma vida em simbiose com a natureza.

GLAMPING TENT & SAFARI TENT 
- NATURE ON BEACH, VIANA DO CASTELO

Em Moledo, a menos de 1 km da praia, está o Glamping Tent 
& Safari Tent - Nature on Beach, um espaço único com vista 
para o mar. Aqui, pode relaxar enquanto vê o sol a pôr-se so-
bre o horizonte do Oceano Atlântico. Dentro das tendas, todas 
com uma decoração simples, mas requintada, consegue ouvir 
os sons da natureza, como o mar, os pássaros e o pequeno 
ribeiro com quedas de água que passam junto deste glamping. 
Se preferir apreciar a natureza mais de perto, poderá relaxar 
à sombra de grandes árvores centenárias, junto ao ribeiro ou 
fazer caminhadas pelas ecovias e ver os cavalos que passam 
pelo monte. 

POR Joana Soares
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MINHO CICLÁVEL

Verão na cidade
POR Helena Gomes

A proveitando a vontade de praia e água desta edição da 
RUA, gostaria de falar de zonas menos costeiras, mas 
igualmente merecedoras de lazer.

Somos um país virado para o mar e temos uma cos-
ta litoral invejável, mas o resto do país não é, nem pode ser, pai-
sagem. Nesta altura do ano em que o apetecível é uma sombra e 
um mergulho, nenhum bracarense pode deixar de notar a falta de 
relação com o verão na nossa cidade.

Valença, Monção, Ponte de Lima, Arcos de Valdevez, Viana do 
Castelo, Caminha, Vila Nova de Cerveira já perceberam a impor-
tância dos seus rios e do lazer em torno dele. As ecopistas do 
Minho e do Lima são uma alternativa às intermináveis filas de 
carros a caminho do mar e todos os fins de semana, as margens 
dos rios enchem-se de famílias que usufruem da natureza em paz.

Braga ainda não acordou para essa realidade. A relação da 
cidade com o magnífico rio Cávado é praticamente nula. Não há 
acessos cicláveis às praias fluviais nem ecopistas a serpentear ao 
lado do rio. Quem atentar nos discursos políticos desde há seis 
anos, encontrará infindáveis menções a milhões de investimen-
to para ecopistas e ciclovias que tornarão o rio Cávado parte da 
cidade de Braga, mas a nós, cidadãos, já nos cansam os projetos 
e as promessas e continuamos a ter uma cidade isolada, fechada 
dentro de uma circular de betão com cheiro a tubo de escape. 

As cidades do futuro são verdes e inclusivas, têm parques e 
promovem a ecologia. Braga ainda não abraçou esse destino. Be-
tão, túneis, abates de árvores, centros comerciais e uma cidade 
desenhada para os automóveis é uma coisa muito anos 80, se-
nhores decisores!

São precisas ciclovias que nos liguem ao rio e, já agora, ao 
monte (quer este seja ao Bom Jesus ou ao Gerês), são precisas in-
fraestruturas que permitam que os bracarenses possam usufruir do 
verão na sua cidade e não perder duas horas por dia a patrocinar 
autoestradas para pôr os olhos na água.

Continuaremos a fazer pressão para que um dia se possa en-
cher uma revista RUA com opções ecológicas, cicláveis, com som-
bra e mergulhos, a descobrir no verão bracarense. 

Sobre o Autor
Membro da Associação Braga Ciclável
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Molly Bracken, uma explosão 
de cores

A coleção primavera/verão da marca francesa é inspirada nos 
dias de praia e desportos de verão que pedem estilos confor-
táveis e modernos. Lili Sidonio é uma linha irreverente e jovem, 
que assume as principais tendências através das cores, cortes 
assimétricos, t-shirts com mensagens textuais originais e de-
signs descontraídos. Às tradicionais rendas e bordados, aos cor-
tes fluídos e padrões florais, que caracterizam a marca, junta-
-se o intemporal denim em peças como macacões, jardineiras, 
shorts e jeans, para a estação mais quente do ano. 
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Liu Jo e os acessórios intemporais

Sempre com olho nas novas tendências, a marca italiana ganha inspira-
ção nas mulheres autónomas e confiantes, que gostam de se sentir fe-
mininas sem dispensar de um toque de brilho. A nova coleção primave-
ra/verão é uma seleção dos icónicos vestuários e acessórios da marca. 
Voltam os cat-eye nos modelos de óculos de sol, um toque elegante e 
clássico com detalhes sofisticados e lentes com proteção UV. Na ima-
gem, podemos ver o modelo Butterfly Metal.

Eugénio Campos, o Rose Gold 
chegou e impôs-se

É a cor tendência nos acessórios da mais recente coleção feminina de 
Eugénio Campos. Um tom delicado que se une a um design irreveren-
te inspirado nas mulheres do amanhã, fortes e destemidas, que arris-
cam e não se deixam ficar. Um Eau de Parfum, com um aroma fresco e 
apaixonante, e três anéis deslumbrantes em ouro 19k e diamantes, são 
apenas algumas das surpresas desta coleção.

âme moi, um tributo 
à cultura italiana

O tema da coleção de primavera/verão apresenta-se como uma ho-
menagem às poderosas mulheres italianas da indústria da moda. A 
beleza única do Mediterrâneo dá vida a uma coleção cheia de cor e 
mistura de texturas, que é já característica da âme moi. Tons quentes 
e suaves, como o laranja elétrico, o rosa bubble gum ou o vermelho 
garrido dão um novo sentido às micro e mini carteiras. Lollo Patent é 
uma bolsa de cintura com a pala em verniz, cor nude, cinto ajustável e 
removível, e ainda alça de mão.

Zilian, celebrar a vida até à ponta do pé

Life is a Ball é uma linha maximalista onde a premissa “mais é mais” ganha 
maior destaque. Uma coleção que celebra o joie de vivre (alegria de viver) e a 
energia cativante dos dias de verão. A marca portuguesa apresenta propos-
tas irresistíveis, desde os mules, sabrinas, mary janes ou as sandálias com 
salto médio. Feitos com materiais de alta qualidade como o cetim, os sapatos 
ganham uma nova vida nesta estação. Espera-se muito glitter, estampados 
florais, aplicações e pedrarias, que tornam cada sapato único e incomparável.
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Antony Morato, uma fusão do 
street style e o casual

A coleção primavera/verão aposta na cor como uma verdadeira ce-
lebração do lema joie de vivre, a alegria e vontade de viver, que se 
torna o foco principal do guarda-roupa masculino. As cores unem-se 
aos detalhes gráficos e às referências vintage em looks desportivos 
e, ao mesmo tempo, casuais. Black, Silver e Gold são três coleções 
com estilos, padrões e tonalidades distintas, mas que preservam o 
conforto e intemporalidade em looks descontraídos e elegantes.

Gucci, um verão vintage e memorável

O vintage icónico dos anos 70/80 invadiu e dominou a primavera/ve-
rão da marca italiana. A união do melhor dos seventies com a mestria 
de Alessandro Michele, diretor criativo da Gucci, dá lugar a uma coi-
sa: toda a estação de verão vai tornar-se uma saturday night fever. 
O glam rock da década de 70 ganha destaque e mistura-se com as 
novas tendências: glitter, estampados, assimetrias, bocas-de-sino 
e transparências. O revivalismo torna-se contemporâneo, tanto no 
vestuário como nos acessórios.

Camport e o urban style masculino

A marca portuguesa apresenta sugestões modernas e confortáveis 
na coleção masculina de sapatos, para todas as idades e ocasiões. Um 
compromisso de manter os mesmos padrões de qualidade e proporcio-
nar uma escolha ideal para qualquer look, do mais formal ao desportivo. 
Uma coleção que assume o estilo jovem e urbano, de espírito informal, 
com foco no conforto. A leveza, flexibilidade e estilo casual são os pon-
tos-chave desta coleção. 

ATELIER
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EAT FIT 
Comida saudável onde quiser

A Eat Fit é uma marca que oferece um serviço de en-
comendas online de snacks saudáveis, como bolos fit, 
trufas saudáveis e bolinhas energéticas. Tem várias 
opções de catering saudáveis e personalizadas, assim 
como coffee breaks empresariais. O objetivo é apro-

ximar a alimentação tradicional da alimentação saudável. Saúde, 
bem-estar, boa energia, produtos saudáveis e naturais são valores 
pelos quais a marca se rege.

A ideia surgiu em 2016, na cozinha de um apartamento habita-
do por quatro estudantes universitárias, que sentiram dificuldade 
em encontrar comida saudável fora de casa. Diana Cardoso foi a 
impulsionadora e fundadora da empresa, que surgiu em 2017. Um 
dia, decidiu ir bater à porta das empresas, vestida de jardineiras, 
galochas e com um cesto de fruta e legumes nos braços, como se 
estivesse num ambiente campestre. Em pouco tempo, estava a le-
var pequenos-almoços saudáveis aos colaboradores de empresas e 
a casais de namorados. Uma das empresas interessou-se pelo con-
ceito e convidou-a para fazer o catering de um evento que estavam 
a planear. A encomenda correu bem e foi a partir daí que a Eat Fit 
nasceu. Diana decidiu apostar neste mercado, permitindo oferecer 
os seus serviços de catering únicos e especiais.

A Eat Fit tem também opções de pastelaria saudável. Os in-
teressados podem fazer as suas encomendas online e essas serão 
entregues em casa. Bolos de aniversário, bolos para a semana de 
trabalho, sobremesas para jantares de amigos, opções para vegeta-
rianos e para intolerâncias (sem glúten e sem lactose) são algumas 
das escolhas. A marca possui já uma bicicleta de street food saudá-
vel, que tem estado presente em eventos na cidade de Braga e em 
algumas praias fluviais, como na praia fluvial de Adaúfe.

A empresa também se dedica a eventos particulares como festas 
de aniversário de miúdos e graúdos, brunchs de amigos, despe-
didas de solteiros, batizados e baby showers. O uso de farinhas 
não refinadas e a substituição do açúcar refinado por opções mais 
saudáveis, como adoçantes naturais, permitem trazer melhores 
opções para todos os adeptos da comida saudável.

A Eat Fit aposta ainda em workshops práticos mensais, onde 
disponibilizam diversas receitas saudáveis, sempre com um tema 
diferente todos os meses. Na página de Facebook do projeto são 
lançadas as datas dos workshops para que os interessados possam 
participar. Se é um destes adeptos da comida saudável e gosta-
ria de conhecer algumas receitas simples e práticas para fazer em 
casa, já sabe, esteja atento! 

NUTRIÇÃO

POR Rita Almeida  FOTOGRAFIA Nuno Sampaio
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COZINHAR

TAGLIATELLE

com camarão
INGREDIENTES
200 gr de massa tagliatelle
100 gr de noodles de courgette
100 gr cogumelos portobello
80 gr de tomate cherry
400 gr de miolo de camarão 
2 dentes de alho
Azeite q.b.
Paprika q.b.
Sal q.b.
Tomilho-Limão do Cantinho das 
Aromáticas q.b.

PREPARAÇÃO
· Colocar a massa a cozer com uma pitada de sal.
· Separadamente, cozer os noodles de 3 a 5 minutos.
· Numa frigideira com azeite e o alho picado, saltear 
o miolo de camarão e temperar com sal, paprika e 
Tomilho-Limão. Juntar os cogumelos, partidos em 
tiras finas, e os tomates cherry (inteiros ou partidos 
em metades).
· Quando a massa e os noodles estiverem já cozi-
nhadas e o camarão bem salteado, está na hora de 
empratar.
· Colocar primeiro a massa, depois as noodles e, no 
centro, o rei do prato: o preparado de camarão.
· Acompanha com uma cervejinha gelada. 

P edimos, pedimos e ele lá veio. Ufa… Este ano 
estava com preguiça de vir o nosso verão!
Mas veio. E nós adoramos! Estamos em julho, 
a acompanhar o Mundial e já só pensamos 

em piscina, sunsets e praias. E como são fabulosas as 
praias portuguesas do Norte.
Porque o nosso mar nos dá alimentos ricos em proteí-
nas, a nossa seleção foi o camarão. Imbuídos na brisa 
marítima temos como sugestão este mês uma massa 
Tagliatelle de Camarão e noodles de courgette.
Esta é uma refeição fácil de preparar e igualmente fá-
cil de surpreender os seus amigos lá em casa.
Mais receitas em intimidadesnacozinha.blogspot.pt. 
Procure-nos nas  nossas redes sociais (facebook e ins-
tagram): Intimidades na Cozinha.
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Com as temperaturas altas, as bebidas frescas servidas numa 
atmosfera serena de esplanada são perfeitas para saciar a 
sede e desfrutar bons momentos. A RUA foi à Casa de Pasto 

das Carvalheiras experimentar algumas das melhores sangrias da 
cidade de Braga.

A SANGRIA DE MARACUJÁ
Com grande procura por parte dos bracarenses, a Sangria de Ma-
racujá da Casa de Pasto das Carvalheiras é composta por uma base 
de fruta com, claro, maracujá. É nesta base que está o segredo 
desta sangria, que a Casa de Pasto não partilha com ninguém. As 
quatro ou cinco folhas de hortelã e os paus de canela devem ser 
incluídos antes de introduzirmos o gelo, o espumante, o rum e a 
7Up no preparado. No final, deverá mexer-se bem. 

CASA DE PASTO DAS CARVALHEIRAS
Sangrias para todos os gostos!

FOTOGRAFIA Nuno Sampaio

A SANGRIA DE FRUTOS VERMELHOS 
Incluindo açúcar no preparado, já que a base alcoólica é mais forte 
neste exemplo, a Sangria de Frutos Vermelhos é feita com o espumante 
da casa e os frutos vermelhos disponíveis, como os morangos, as fram-
boesas, as amoras ou mirtilos. Mais uma vez, o pau de canela, o gelo e 
a 7Up fazem a delícia desta sangria. Há que experimentar!

Para além destas sangrias, a Casa de Pasto das 
Carvalheiras tem na sua carta a opção de Sangria 
de Vinho Branco, Vinho Tinto e, nas sugestões 
com espumante, a Sangria de Mel e Canela.

DECANTAR
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AO VOLANTE

MERCEDES CLS

AO VOLANTE

O FAMILIAR DESPORTIVO
POR Maria Inês Neto
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O novo CLS chegou ao mercado nacional. Com um 
design sofisticado, juntam-se algumas surpresas 
aos traços característicos do modelo. Deixa de ser 
2+2 e oferece três lugares no banco traseiro com 
as costas rebatíveis assimetricamente. A gama CLS 

conta com três monitorizações de blocos de seis cilindros: duas 
a diesel e uma outra com uma potência máxima de 367 cv. Esta 
vertente inclui um segundo motor elétrico, com uma potência de 
22 cv, com a função de complementar o motor de combustão nas 
acelerações e nos momentos em que o condutor está a rolar sem 
ter de acelerar. Quanto aos motores diesel, a escolha recai entre 
as versões 350d de 286 cv, ou 400d de 340 cv.

No interior, podemos encontrar novos ecrãs digitais que po-
dem chegar ás 12,3 polegadas no painel de instrumentos e na 
consola central. Esta edição conta de série com uma chave de 
acabamento em preto brilhante e uma moldura cromada de 
alto brilho, embaladeiras das portas AMG iluminadas à frente, 
estofos em pele preto pérola ou preto, tablier e portas em pele, 
acabamentos interiores em madeira de freixo e jantes em liga 
leve de 20 polegadas. Podemos contar também com um sis-
tema de tração integral 4Matic, - comum a todos os CLS -  e, 
como já tem acontecido com os últimos modelos, existe uma 
edição especial no início da comercialização.

A terceira geração do Mercedes-Benz CLS já tem preços para 
Portugal. A versão mais acessível, o CLS 450 4Matic, a gasolina, 
está disponível a partir de 98.894 euros. A gama Diesel começa 
nos 101.800 euros. 
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DESPORTO AUTOMÓVEL

O
s ralis são o seu sonho e, como natural de Braga, não foge 
à tradição de ouvir nos roncares dos motores um prazer 
para a vida. Miguel Correia compete ao volante do Renault 
Clio R3, contando com a ajuda do navegador Pedro Alves, 
e esteve à conversa com a RUA sobre esta sua aventura no 

desporto automóvel nacional.

É natural de Braga, uma cidade com grande tradição a nível de 
desporto automóvel. Pode partilhar connosco as memórias que 
guarda desta paixão pelo mundo automóvel? Como começou este 
seu interesse pelo automobilismo?
De facto, Braga e toda a região do Minho são locais onde o desporto auto-
móvel se vive intensamente. É algo difícil de explicar, mas provas como a 
Rampa da Falperra ou o Rali de Portugal em Fafe, só para dar dois exem-
plos, são eventos marcantes para qualquer adepto ou praticante.
O meu pai (Manuel Correia, bicampeão nacional da sua categoria na 
Montanha e piloto de Ralis) sempre foi um apaixonado pelos automó-
veis, muito antes de pensar ser piloto. As primeiras recordações que 
eu tenho são de o acompanhar à Rampa da Falperra e viver aquelas 
emoções da velocidade e do público. Posso dizer que foi a partir daí 
que começou o meu interesse pelo desporto automóvel.

MIGUEL CORREIA
“Não basta gostar do desporto automóvel, 
é preciso perceber que o trabalho do piloto 

não se esgota no carro”

Como tem sido esta experiência ao volante no principal escalão da 
modalidade?
Tem sido o concretizar de um sonho. Os ralis são um desporto que me fas-
cina, pelo improviso, pelas diferentes condições e variáveis, pela ligação 
com a máquina e o navegador (uma parte importante de tudo isto), pela 
envolvência do público… Nunca pensei que na minha primeira época nos 
ralis pudesse estar a discutir os primeiros lugares do meu grupo e dos 2 
Rodas Motrizes. Tem sido uma descoberta fantástica, mas com resultados 
acima do esperado, sobretudo porque a maioria dos outros concorrentes 
tem enorme experiência nestes ralis e na modalidade.

É um piloto com superstições? Cumpre alguma superstição antes de 
entrar em competição?
Não tenho grandes superstições. Tenho a minha fé e também acredito 
sinceramente no valor do trabalho e na recompensa para quem dá tudo 
naquilo que faz. Mas não sou supersticioso.

Podemos falar do automóvel em que compete? Descreva-nos as 
suas principais valências e o feedback que tem tido ao volante do 
Renault Clio R3?
O Clio é um dos melhores R3 alguma vez construídos. É um carro exi-
gente no limite, até porque temos que estar sempre em alta rotação, é 
assim que estes motores atmosféricos funcionam. O facto de só haver 
real entrega de potência em altas rotações obriga o piloto a acreditar. 
Mas de uma forma geral é um carro equilibrado, fácil de pilotar, com um 
bom chassis e boas suspensões. Posso dizer que é o carro ideal para esta 
fase da minha carreira.

Nos últimos meses, teve oportunidade de participar em várias provas 
nacionais, como o Rali de Mortágua ou o Rali Vidreiro. Que balanço 
faz destas provas?
Foram mais duas enormes descobertas para mim. Mortágua é um rali de 
terra duríssimo, onde o segredo é moderar a fogosidade natural de qual-
quer piloto para tentar chegar ao fim. Aprendemos muito sobre a gestão 
do carro e conseguimos um pódio, segundo lugar no Grupo RC3.
Já o Rali Vidreiro foi o primeiro verdadeiro rali de asfalto da minha vida, 
já que só tinha feito o Rali de Aguiar da Beira/Sernancelhe em 2017, que 
é um rali mais curto e onde tudo, absolutamente tudo, era uma novidade 
para mim. A nossa performance no Rali Vidreiro surpreendeu-me. Está-
vamos a lutar pela vitória absoluta nos 2 Rodas Motrizes quando demos 
um pequeno toque, fruto da nossa inexperiência naqueles pisos de asfalto 
muito sujos e traiçoeiros. Mas mostrámos que podem contar connosco 
também no asfalto e vamos motivados para o Rali de Castelo Branco. 

POR Andreia Filipa Ferreira  FOTOGRAFIA Zoom MotorSport

DESPORTO AUTOMÓVEL

Esteve ainda presente na Rampa Internacional da Falperra. É dife-
rente competir na sua terra natal? 
É absolutamente fantástico até porque, tal como referi, esta prova tem 
um significado muito especial para mim, para a minha família e para 
os nossos patrocinadores. O traçado da rampa, talvez o melhor da Eu-
ropa em termos de pilotagem, o ambiente da prova e o público fervo-
roso tornam tudo muito especial, muito emotivo.

Tem a seu lado um navegador, o Pedro Alves. Qual é, para si, a 
importância do papel do navegador? 
O navegador é parte integrante da equipa e tem uma importância cru-
cial. Não só é preciso que seja organizado e competente fora do carro, 
como depois tem que ditar as notas de forma precisa e adaptada ao 
estilo do piloto, permitindo que este se sinta confortável e confiante. E 
depois há a questão psicológica. Claro que se houver boa relação entre 
piloto e navegador a performance no rali vai ser melhor.

Quais diria serem os seus principais objetivos no mundo do despor-
to automóvel?
Sou muito pragmático e, apesar de adorar este desporto, quero evoluir 
passo a passo. O meu grande objetivo neste momento é confirmar as 
boas indicações que demos no asfalto, tentando ser competitivo tam-
bém no próximo Rali de Castelo Branco. Depois, claro, tentar lutar pelo 
título no Grupo RC3, sabendo que a concorrência é forte e experiente.

Tece comentários positivos às estruturas que estão por detrás da or-
ganização das grandes provas do campeonato nacional? Como des-
creveria o apoio a esta modalidade?
Infelizmente, muitas organizações não acompanharam o profissionalismo 
e evolução que foi marcando outros aspetos dos ralis. Os carros são mais 
rápidos e seguros, os pilotos são cada vez mais dedicados e trabalham 
todas as vertentes e, na minha opinião, deveria ser exigido o mesmo às or-
ganizações. Sei que a maioria das pessoas que suportam uma organização 
são voluntários e, sem eles, nada disto era sequer possível. Mas deveria 
existir maior cuidado na relação com os pilotos, que são os clientes desta 
indústria, e maior formação em termos técnicos e desportivos. 

Quer deixar-nos uma mensagem de incentivo aos jovens minhotos 
que são apaixonados pela modalidade e pensam seguir um futuro no 
desporto automóvel?
Sigam os vossos sonhos, mas saibam de antemão que este é um meio com-
petitivo e onde é preciso trabalhar muito para se atingirem resultados. Não 
basta gostar do desporto automóvel, é preciso perceber que o trabalho do 
piloto não se esgota no carro. É preciso tratar de vários outros aspetos, 
desde a comunicação à preparação física, fazendo sacrifícios e mantendo 
sempre a humildade. Alguém como o Sébastien Ogier, por exemplo, tem 
um talento sobrenatural, é certo, mas chegou ao topo porque trabalha 
tanto ou mais do que os outros, porque está atento a todos os detalhes e 
porque nunca baixa os braços. 



8584 JULHO JULHO

DESPORTO EQUESTRE

T
endo já raízes bem vincadas na região do Minho, a tradição 
equestre levou à criação da Feira do Cavalo em Ponte de 
Lima. Esta cidade apresenta-se como um “Destino Equestre 
Internacional” e um local de excelência para cavaleiros e 
coudelarias que participam nos eventos equestres como 

o Concurso de Saltos Internacional de Ponte de Lima, campeonatos 
nacionais de Atrelagem, Horseball e saltos de obstáculos. Esta feira acaba, 
então, por atrair um grande número de visitantes e expositores, contando 
com a presença de criadores de cavalos e raça nacionais e estrangeiros.

O Concurso de Saltos Internacional de Ponte de Lima deu-se no 
segundo fim de semana de junho e, apesar, das condições de tempo 
não serem as ideais, a comissão organizadora e o recanto desportivo 
mereceram elogios dos cavaleiros e proprietários de cavalos. O 
português António de Matos de Almeida e o seu cavalo Manhattan 
foram os grandes vencedores do prémio que deu como encerrado o CSI 
2018. O cavaleiro português de 36 anos, em 2015, sagrou-se Campeão 
Nacional de Saltos de Obstáculos, tendo ficado em terceiro lugar no 
ano passado. Em 2017, ganhou ainda os prémios de Melhor Cavaleiro 
Português do CSIO Lisboa e Melhor Cavaleiro Português do Grande 
Prémio e Epicor da Gandarinha. Em maio deste ano, para além da 
vitória em Ponte de Lima, ficou em segundo lugar no CSI de Barcelos.

Já a Feira do Cavalo, que este ano aconteceu de 28 de junho a 1 de 
julho, foi premiada pelo Turismo de Portugal, transformando a cidade 
de Ponte de Lima num local de grande dinâmica desportiva, cultural 
e turística, tendo conquistado um lugar cimeiro ao nível dos grandes 
eventos equestres. Já foi também classificado como Evento do Ano pelos 
Prémios Alto Minho Business Awards 2017. No ano corrente contou 
com o Concurso Internacional de Dressage, Concurso de Modelo e 
Andamentos, Critérios de Cavalos Novos, Campeonato de Portugal de 
Dressage Senior e Para-dressage, entre outros. 

No mês de agosto acontecem ainda os Jogos Equestres, na 
Expolima. Segundo os organizadores do evento “trata-se de um novo 
formato de evento equestre, apoiado num conceito inovador, em 
busca de mais uma marca de sucesso”. Durante cerca de uma semana, 
o recinto da Expolima será o palco de várias provas de um conjunto 
de modalidades equestres. Paralelamente às modalidades federadas, 
haverá um programa para os amantes deste desporto que não sejam 
profissionais, para que consigam participar ativamente neste evento. A 
segunda edição deste evento contará com Provas de Saltos, Dressage, 
Passeio a Cavalo, entre outros, e começa no dia 15 de agosto. 

PONTE DE LIMA 
é destino de eleição para 

amantes de cavalos
POR Micaela Costa

Fotografias ©D.R.
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AGENDA CULTURAL
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BRAGA GROOVE 2018
FESTIVAIS

Este ano, o Groove deixa Cascais e muda de 
cidade - Braga, e decorrerá no Forum Braga 
entre os dias 27 e 28 de julho.
O Braga Groove mantém propostas de 
concertos numa envolvente exclusiva e 
intimista, tirando partido de duas partes 
do dia, oferecendo um leque de vertentes 
complementares. 

25€ – 40€
Forum Braga

5 LÉSBICAS E UMA QUICHE
TEATRO

Estamos em 1956, em plena Guerra Fria. 
Uma comunidade, no meio dos EUA, realiza 
o Encontro Anual de Quiches da Sociedade 
de Irmãs, Viúvas, Independentes, Bem 
Conservadas e… Com Boas Maneiras. O seu 
lema é: “Nada de homens, nada de carne, 
só boas maneiras!”. Apesar de serem todas 
lésbicas, o assunto é tabu...

12€
21h30
Theatro Circo - Braga

CICLO JULHO É DE JAZZ
MÚSICA

Pelo quarto ano consecutivo, o jazz volta 
ao pátio exterior do gnration. Em julho, 
o gnration volta a apresentar o Ciclo 
Julho é de Jazz, um programa de música 
que apresenta alguns dos nomes mais 
singulares do jazz contemporâneo nacional 
e internacional.

7-15€
Vários horários
gnration - Braga

HURRAY FOR THE RIFF RAFF
MÚSICA

Os Hurray for the Riff Raff estão de regresso 
aos discos e, com este concerto, marcam 
a sua estreia em Portugal. The Navigator 
foi lançado em março de 2017 e assume-se 
como um disco biográfico e político-social e 
surge como uma personagem que deambula 
pelas ruas de Nova Iorque, numa incessante 
busca pela sua identidade, apercebendo-se 
que o caminho é regressar às suas origens. 

12€
21h30
Theatro Circo - Braga

ADRIANA CALCANHOTO
MÚSICA

A Mulher do Pau-Brasil marca o regresso a 
Portugal de uma das artistas mais queridas do 
país irmão pelo público português. Inspirada 
pelo movimento modernista brasileiro dos 
anos 20,  Adriana Calcanhotto cria um novo 
espetáculo, no qual reflete sobre todas estas 
novas experiências. Sucessos, novas canções, 
novas leituras e reinvenções.  

15€
21h30
Theatro Circo - Braga

NOITE BRANCA
MÚSICA

Na noite de 7 de julho, vimaranenses e 
visitantes obedecem ao dress code e 
Guimarães volta a transformar-se num 
enorme palco com música para todos os 
gostos. Os vários locais convertem-se 
em pistas de dança, as animações que 
percorrem as ruas da cidade trazem um 
brilho ainda mais especial e o Trio Elétrico 
fará o seu habitual percurso.  

Livre
Guimarães

27-2827

12-14 17

18
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T
enho de começar esta crónica sendo sincero, que é um 
costume na minha pessoa, até porque não vejo esta nos-
sa relação duradoura de leitor e… o que quer que eu 
seja para vocês, a continuar a sê-lo de outra maneira 
que não com sinceridade: quando me disseram que, na 
edição deste mês, era para escrever sobre o verão, achei 

um bocado precipitado, porque olhava para a janela e via chuva a cair, 
sentindo o frio do sexto mês de janeiro seguido neste ano.

Continuo a achar que é imprudente falar sobre isso, mas pronto, 
eu sou bem mandadinho. E, novidade, vou falar de algo que conheço. 
Não que isso vá mudar muito em relação à fiabilidade do que escrevo, 
mas pronto, é o que temos.

A bela zona costeira minhota que podem ver nas páginas anteriores 
é por mim conhecida desde 1998, altura em que comecei a passar fé-
rias em Moledo. É, estamos em pleno cumprimento de 20 anos desta 
efeméride balnear e, tal como então, eu prefiro ficar em casa a ver um 
México-Coreia do Sul do que ir para a praia. Julguem-me.

O espaço que aqui tenho para perorar não chega para tudo o que 
tenho contra as praias em geral, mas acho que o facto de terem areia 
e mar resume bem as contrariedades que me causam. Até porque, por 

mais que tente, não ganho cor, portanto os esforços que faço não valem 
a pena. Outra razão é o facto de reclamarem comigo, ora se eu não 
vou para a praia, ora se estou quieto, deitado na toalha, porque “não 
entendo como aguentas o calor aí deitado, sem ires sequer molhar os 
pés”, ignorando o facto de que o mar, não só em Moledo, mas nesta 
zona da costa, é um icebergue derretido.

A particularidade de haver muita Nortada, que, como já aqui disse, 
se deve à quantidade de emigrantes de França que vêm bufar, pfff, para 
cá, também desfavorece. Depois, se não está Nortada, está mau tempo. 
Portanto, tenho de confessar aos meus tios que eu e os meus primos, há 
uns anos, nos entretínhamos a jogar à bola no jardim. Os buracos que 
existiam na relva não eram de toupeiras nem de outros tratamentos, 
éramos mesmo de nós sermos agressivos na disputa da bola. E correr 
na praia cansa muito e não há espaço para jogar. Pronto, desculpem.

Outro grande atrativo que Moledo passou a ter nos últimos anos 
foi o Sonic Blast, um festival de, vá, música, que junta bastante gen-
te, barulho na madrugada e garrafas de cerveja nos passeios. É muito 
agradável, sobretudo por se realizar junto a um parque infantil onde, 
em tempos idos, encontrava o maestro Vitorino d’Almeida, que tinha 
casa lá perto. Viram, fui do metal à música clássica em poucas linhas.

Recomendo vivamente que, neste verão, compareçam nesta zona. 
Correm o risco de me encontrar, é chato, mas de resto é muito agradá-
vel. Come-se bastante bem e há um contacto próximo com a natureza. 
Podem ter a sorte, como aconteceu comigo e alguns familiares, de vos 
aparecerem cabras à porta – das que fazem ‘mééé’, se bem que com as 
outras costuma ser tranquilo – e terem de as guiar novamente até ao 
pasto. Grandes histórias. Tal como a vida, Moledo é bué cenas. 

Ode estival
“OUTRO GRANDE ATRATIVO QUE MOLEDO 
PASSOU A TER NOS ÚLTIMOS ANOS FOI O 
SONIC BLAST, UM FESTIVAL DE, VÁ, MÚSICA, 
QUE JUNTA BASTANTE GENTE, BARULHO NA 
MADRUGADA E GARRAFAS DE CERVEJA NOS 
PASSEIOS”

RIR
por João Lobo Monteiro

Ilustração ©Isaac Barbosa
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