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Na nossa RUA, 

há um Portugal inteiro!

AMANHÃ, SÓ QUERO QUE OLHEM PARA NÓS E ALTEREM A CANÇÃO. 
NÓS NÃO SOMOS OS “LOUCOS DE LISBOA”, SOMOS OS LOUCOS 

DE BRAGA QUE QUISERAM MUDAR O RUMO DO JORNALISMO EM 
PORTUGAL. SOMOS OS LOUCOS DE BRAGA QUE VOS FAZEM DUVIDAR 

SE JÁ CONHECEM AQUILO QUE A HISTÓRIA TEM PARA CONTAR. 

Há uns meses, sentei-me no sofá amarelo da sala da administração para mais 
uma reunião editorial. Hoje, olhando para trás, vejo que foi naquele momen-
to que a RUA mudou. Senti-me tal como quando me sentei pela primeira vez 
na aula de jornalismo na Universidade do Minho. “Agora é que vai começar”, 

pensei. As palavras que ouvi naquele dia, naquele sofá amarelo, fazem-me hoje dizer 
que ainda terei muitas histórias para contar. “Vamos deixar-te voar”, disseram-me eles. 
Eu, sentada nesta redação que vos apresento de seguida, só disse que sim. Posso levar-
-vos comigo na maior aventura de todas?

Ao longo de 30 edições, em dois anos e meio, a RUA apresentou-se ao Minho de uma 
forma que me faz afirmar que somos hoje um pedacinho de cada cidade que nos viu 
crescer. Temos Braga no coração, Guimarães na alma e Famalicão na cabeça. Levamos 
Viana do Castelo ao peito, Barcelos nas mãos e Ponte de Lima no olhar. Percorremos as 
praias de Caminha, o encanto de Esposende e a beleza da Peneda-Gerês. Em cada linha 
que escrevemos, mostramos que o Minho é um território por descobrir e que o país não 
é só Lisboa (e que o resto é paisagem). Aliás, esta é talvez uma das premissas que nós, 
na RUA, queremos mudar. Portugal é conquista, é maravilha em recantos que só encon-
tramos se nos perdermos. É gente que abre o coração e conta a história que nunca pen-
samos ouvir. É vida nos momentos de recomeço. E este é o nosso recomeço: a voar, sem 
fronteiras regionais, mas com o Minho como ninho. A nossa casa é Braga e é de Braga, 
por um canudo, que queremos ver este nosso Portugal. 

EDITORIAL

O jornalismo em Portugal é, cada vez mais, uma ferida que dói e tentamos que 
não se sinta. Nós, na RUA, achamos que está na altura de navegar por mares já tão 
navegados, mas com marinheiros que são apaixonados pelas pessoas. Pelas histórias 
das pessoas. Marinheiros que, com uma boa dose de loucura, partem do Rio Minho 
em busca de mais águas fiéis, imparciais, independentes. O nosso destino é incerto, 
como o de todos, mas, numa época em que o respeito se perde aos poucos, a nossa 
honra minhota faz-nos prometer que nunca partiremos para o rebuliço das ondas que 
alimentam a falsidade de um jornalismo que não é o das pessoas. Porque, afinal de 
contas, nós é que escolhemos o nosso rumo. Aceita juntar-se ao nosso leme? 

Andreia Filipa Ferreira

Diretora
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Esta é a nossa casa! 
NUMA ALTURA EM QUE ANUNCIAMOS O INÍCIO DA NOSSA AVENTURA 
POR TODAS AS RUAS DE PORTUGAL, VOLTAMOS À NOSSA CASA, EM 

BRAGA, PARA MOSTRAR-LHE O QUE SOMOS E PARA ONDE QUEREMOS 
IR. É NESTA REDAÇÃO QUE A RUA SE CONSTRÓI E É DESTA REDAÇÃO QUE 
VAMOS CONTAR-LHE TODAS AS HISTÓRIAS QUE CABEM NO NOSSO PAÍS. 
O MINHO, ESSE QUE NOS ACOLHE E NOS INSPIRA, ESTARÁ SEMPRE NAS 

NOSSAS PALAVRAS.
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S
ão 9h30 e, através do vidro sarrabiscado que nos separa 
do resto dos colegas do nosso Grupo Érre, começamos a 
ver a azáfama do dia, numa sinfonia em crescendo. Já 
deu tempo para nos cruzarmos na área de coffee break, já 
deu tempo para ouvirmos “aquela ideia de reportagem” 
que temos mesmo de fazer, já deu tempo para contarmos 

as peripécias daquela entrevista que fomos fazer no final do dia ante-
rior. Da nossa “janela sarrabiscada” vemos um mundo que é muito nos-
so, mas é no interior das nossas paredes que, como dizemos, a magia 
acontece. A RUA é um mundo em movimento, seja pelo fervilhar de 
ideias, os nossos tais “bichos carpinteiros” que nos impedem de estar 
muito tempo sem nenhuma novidade arrojada, seja pela juventude que 
nos exige uma criatividade constante, mas com os pés na terra. Sabe-
mos que somos diferentes e é essa diferença que tentamos que seja o 
mote que carimba os nossos dias. Àqueles que nos acompanham, esta 
reportagem é um convite a conhecer-nos no nosso íntimo, como um 
autêntico reality show em direto da RUA. 

VOLTA AO MINHO EM 30 MESES
O Minho é mar e rio, é montanha e gente que passa uma vida a ten-

tar movê-la. Gente como nós que, a cada dia, tenta reinventar concei-
tos e fazer história. A RUA é arte, é cor, é irreverência! Ao longo de 30 
meses, contamos o Minho em todas as suas facetas, encaramos o hori-
zonte como um admirável mundo novo e trouxemos às nossas páginas 
o universo de cada um. Das palavras escritas sugadas à minha ima-
ginação às fotografias captadas pelo olhar único do Nuno. Das ideias 
loucas da Maria João e da Joana às conceções atentas da Carolina. A 
RUA é o resultado de uma equipa pequena, mas com essa tal vontade 
que move montanhas. E, como farol que nos aponta o rumo, que nos 
chama à terra e depois nos deixa voar, temos dois guias que nos acom-
panham a cada passo deste caminho. Acelerando-nos, impondo-nos a 
meta ideal, travando-nos nos momentos em que a nossa agitação nos 
atordoa. Eles são os homens por detrás dos rostos que se apresentam 
aqui, numa redação que cresce cada vez que há uma cadeira vazia. 
Sim, as cadeiras vazias levam-nos mais longe! Porquê? Porque é sinal 
que nos fizemos à estrada, que avançamos em busca de algo que ainda 
não tínhamos. Hoje, temos um rumo definido, entre as curvas e con-
tracurvas que este percurso nos trará: uma RUA nacional. Mas é daqui, 
desta “janela sarrabiscada”, que nos preparamos para conquistar quem 
acredita no jornalismo sério, bem-feito, sem as lacunas do costume que 
não deviam ser costume. 

A RUA começa e acaba nesta redação, contando muitos quilómetros 
de estrada nos intermédios. Da pesquisa inicial à revisão final pré-envio 
para impressão, a revista faz-se dentro das instalações do Grupo Érre, se-
diado em Ferreiros, na cidade de Braga. Há dias de conversas infindáveis 
ao telefone, há dias de emails exaustivos cujas respostas tardam, há dias 
de transcrições, revisões e finalizações que parecem nunca ser as finais. 
E há noites. Noites de escrita, noites de conversas sobre o rumo disto e 
daquilo, noites de “nada” porque amanhã haverá qualquer coisa. Somos 
exigentes! Mas é essa exigência, esse trabalho em loop que nos faz ver 
que somos capazes de sonhar mais alto, de voar mais alto. E neste ciclo, 
há pessoas que se juntam por livre e espontânea vontade, esperando 
contribuir para o nosso crescimento e para o crescimento deles próprios. 
À Ana João e ao seu jeito meigo de falar; ao Isaac e à sua vontade de 
aprender; ao João e ao seu olhar atento envolto em sorrisos, enviamos 
os nossos mais sinceros agradecimentos, porque é por eles que conse-

guimos ter esta RUA que vale a pena folhear. À Maria Inês que, com um 
olhar audaz, nos traz as tendências deste mundo online que queremos 
apostar ainda mais, seja através da nossa app para dispositivos móveis, 
seja através do nosso site em constante atualização; à Filipa Santos Sou-
sa que connosco ainda acredita no jornalismo; à Joana Soares que está 
sempre pronta para escrever e à Rita Almeida que lhe acompanha o rit-
mo, mostrando que um dia será jornalista, dizemos que são um orgulho 
para nós. À Marta, à Micaela e ao Miguel, sabemos que o futuro lhes 
trará as melhores conquistas, porque o auxílio que nos deram será, com 
certeza, recompensado. 

Em todas as letras, frases e páginas que esta RUA acolheu ao longo 
destes 30 meses, trouxemos um Minho real, contado com a emoção 
que só Paulo Brandão consegue colocar nas palavras ou com as expli-
cações que só a experiência de Tiago do Vale e de Helena Mendes Pe-
reira garante. Contado com as sábias perspetivas de Sílvia Sousa e José 
Gonçalves Lopes, com as inesperadas sugestões de José Manuel Gomes 
ou Cátia Faísco e com as infindáveis tentativas do Mário Meireles e da 
sua Braga Ciclável para nos pôr a andar de bicicleta. Ainda chegará o 
dia, nós prometemos! 

COMO SE FAZ A RUA?
A RUA está na nossa cabeça. Todos os métodos, as formas, os con-

ceitos surgem de momentos descontraídos de brainstorming entre os 
elementos da redação e a administração. São tentativas e erros. É faz 
e desfaz. Não há um plano definido no início que se tornará real, sem 
nenhum tipo de mudança, no final. Os “bichinhos carpinteiros” que te-
mos são os nossos maiores inimigos porque, na realidade, seria muito 
mais fácil mantermo-nos em linha reta, na mesma estrada que os ou-
tros, não era? Mas não. Nós gostamos de arriscar, mesmo quando isso 
significa começarmos tudo de novo. Ai tantas vezes que aquela capa 
perfeita foi alterada um dia antes do envio da edição para a gráfica! 
Tantas discussões sobre o motivo disto ser melhor do que aquilo. Mas 

A RUA está na nossa cabeça. Todos 
os métodos, as formas, os conceitos 
surgem de momentos descontraídos 
de brainstorming entre os elementos 
da redação e a administração. São 
tentativas e erros. É faz e desfaz.
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crescemos. E sabem o que isso significa? Que continuamos a fazer o 
mesmo, mas com mais tempo de antecedência! Porque em todas as 
ruas há algo novo todos os dias... e a nossa não é exceção. 

Depois da reunião editorial no começo de cada mês, a temática da 
edição é apontada. A partir daí, é descobrir, é ir e é fazer. Explicado 
parece simples, mas não é! Há tarefas na agenda que não se conse-
guem cumprir porque se esqueceram de nós, há fotografias perfeitas 
se a luz estivesse a incidir mais à direita, há artigos no ponto... não 
fosse ter texto a mais para a paginação! Na batalha do corte e cose, 
a RUA vai ganhando o seu aspeto natural. As verificações finais são 
feitas procedendo-se a toda, mesmo toda, a revisão da revista. Todos 
os textos são lidos, relidos, rabiscados e alterados se for necessário. 
Todas as imagens são tratadas conforme as necessidades gráficas. O 
momento em que se recebe a prova de cor da capa da edição é crucial 
nesta odisseia, porque só assim percebemos se aquilo que trabalhamos 
durante um mês terá o rosto certo. Depois, há que rever novamente a 
edição completa, numa tentativa constante de evitar falhas, textuais 
ou visuais. Se estiver tudo como manda a nossa exigência, voilá! Mais 
uma Revista RUA pronta a imprimir! 

Quando a espera termina, depois daquela semana em gráfica, a RUA 
chega às instalações para iniciarmos o processo de distribuição. Aten-
ção: neste momento não há desculpas, todos ajudam a descarregar 
as caixas vindas da transportadora! Após folhearmos a recém-chegada 
edição, procedemos à organização da distribuição, que sai de Braga 
rumo a todas as principais cidades do Minho. 

Este é o ciclo da RUA. Contudo, esta nossa aposta por trazer às nos-
sas páginas um Portugal inteiro vai exigir-nos mudanças. Mas, como já 
dissemos, “mudanças” é o nosso nome do meio!

A RUA QUE QUEREMOS SER
Até aqui, a RUA chegava aos leitores através de uma distribuição 

mensal gratuita focada na região do Minho. Para nos ler, bastava deslo-
car-se a alguns locais turísticos, culturais ou até empresariais para nos 
encontrar. Ou, então, acedia à nossa edição online.  Com o passar do 
tempo e com o nosso crescimento, fomos recebendo cada vez mais pe-
didos especiais para receber a RUA ou para apresentar projetos à RUA. 
Projetos provenientes de fora do Minho. Estas abordagens fizeram-nos 
pensar numa estratégia que permitisse, para além de continuar a fazer 
o nosso trabalho de um modo bastante próximo, chegar mais longe. 
Com as fronteiras do Minho a tornarem-se mais ténues, quisemos dar 
um salto, com todo o respeito que a nossa região merece. Isto não 
significa que vamos deixar o Minho ou que o Minho se torna míni-
mo nas nossas páginas. Voltaremos ao Minho sempre que se justifique, 
sempre que aqui hajam histórias para contar. Partiremos apenas para 
um panorama nacional, já que pensamos haver um lugar para nós... 
nas bancas! Pois, esta é a outra parte da novidade que temos para 
contar: a RUA aventura-se, a partir dos próximos meses, na arena dos 
grandes, daqueles que olhámos, ao longo destes 30 meses, como um 
exemplo a seguir... mas à nossa maneira. A qualquer dia, a qualquer 
hora, poderá ver-nos online, com reportagens e entrevistas especiais. 
Mas, de três em três meses, temos encontro marcado nos pontos de 
venda nacionais. A promessa é que vamos tentar surpreende-lo com os 
encantos de Portugal. Histórias contadas com o tempo que precisam, 
vidas retratadas com o impacto que merecem. Espera por nós? Dare-
mos novidades em breve! 

O Minho é mar e rio, é montanha e gente 
que passa uma vida a tentar movê-la. Gente 
como nós que, a cada dia, tenta reinventar 
conceitos e fazer história. A RUA é arte, é cor, 
é irreverência!
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Noite Branca aposta na sustentabilidade

A sétima edição da Noite Branca promete agitar Braga de 31 de agosto 
a 2 de setembro. Além dos tradicionais concertos, exposições e outras 
atividades, esta edição destaca-se pela sustentabilidade ambiental. De 
forma a diminuir a pegada ecológica do evento, serão utilizados apenas 
copos reutilizáveis em detrimento dos copos de plástico descartável. 
Na mesma vertente sustentável, será apresentada uma instalação 
artística, da autoria de Madalena Martins, construída com recurso a 
garrafas recicladas e a mais de 6000 metros de geotêxtil, produzido a 
partir de desperdício de material. A Agere e a Braval voltam também 
a unir esforços e a garantir uma presença reforçada no evento, com a 
colocação de vários contentores e ecopontos em diversos pontos do 
centro histórico.

©CMBraga
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Mostra de Artesanato na cidade criativa 
de Barcelos

A 36.ª edição da Mostra Nacional de Artesanato e Cerâmica de Barcelos, 
que começou a 3 de agosto e vai até 15 de agosto, no Parque da Cidade, terá 
como pano de fundo a integração de Barcelos na Rede de Cidades Criativas 
da UNESCO, na categoria de Artesanato e Arte Popular. Isto depois de o mu-
nicípio ter sido galardoado, no Prémio Nacional do Artesanato 2017, com o 
Prémio Promoção para Entidades Públicas. Nesta senda vitoriosa, o evento 
conta com 130 stands, a maioria de artesãos locais, e um vasto programa de 
animação. O ponto alto será a 8.ª edição da Gala do Artesanato, no dia 11, às 
22h. A Mostra Nacional de Artesanato e Cerâmica de Barcelos estará aberta 
de segunda a sexta, das 18h à meia-noite, e ao fim de semana e no feriado de 
15 de agosto, das 16h à meia-noite. 

Lábios de Flamingo em exposição no CIAJG

Até ao dia 12 de agosto, o Centro Internacional das Artes José de Gui-
marães (CIAJG) recebe a exposição Lábios de Flamingo. Realizada em 
colaboração com o serviço de Educação e Mediação Cultural, a exposi-
ção propõe uma releitura da história da arte através de um dispositivo 
de apresentação elementar, como é o caso das imagens retroprojetadas, 
apresentando-se como um museu imaginário, um género de ‘museu de 
todos os museus’, problematizando a questão da reprodução e da migra-
ção das imagens. Lábios de Flamingo está disponível de terça a domingo, 
entre as 10h e as 13h e as 14h e as 19h, e os preços de entrada variam entre 
os três e os quatro euros.

Festas d’Agonia celebram efemérides

Entre 17 e 20 de agosto, Viana do Castelo vive as tradicionais festas em honra 
de Nossa Senhora d’Agonia. Em 2018, a cidade aproveita o evento para ce-
lebrar mais duas efemérides: os 140 anos da ponte Eiffel sobre o rio Lima, 
que reforçou a união entre as duas margens do concelho, e os 50 anos da 
procissão ao mar em honra de Nossa Senhora d’Agonia, no dia da padroeira, 
20 de agosto, um dos momentos altos da romaria atual. Outro dos grandes 
momentos das Festas da Agonia é o desfile da mordomia, na tarde de 17 de 
agosto. No sábado, 18 de agosto, às 16 horas, realiza-se o habitual cortejo his-
tórico e etnográfico. No domingo, sai à rua a procissão solene em honra da 
Senhora da Agonia e, no mesmo dia, o Centro Cultural recebe a festa do traje, 
às 22 horas, seguindo-se a serenata, à meia-noite.

RADAR

©Nuno Sampaio
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A rapariga de Estocolmo
“A RAPARIGA DE ESTOCOLMO, AO CONTRÁRIO DO 
JORNALISTA, NÃO TINHA MEDO DO SOL. TEMIA A 
ÁGUA FRIA. A NEVE EM ESTADO BRUTO. AS MESAS 
DE MÁRMORE. RECUSAVA, ATÉ, AS PEDRAS DE 
GELO NECESSÁRIAS AO WHISKY”

PALAVRAS
por Paulo Brandão

E
la foi a Estocolmo.

Contou-me tudo com candura. Que ali, naquela praça, 
onde agora estávamos sentados, conhecera um jornalista 
um pouco mais velho que ela e que tinha sido por ele que 
tinha ido a Estocolmo. Que ele tinha o mesmo nome que eu 
e que ir a Estocolmo lhe daria a distância precisa para des-

cobrir se estava certa naquele seu desejo de estar com ele todos os dias. 
De viajar em permanência sem nunca ter lar. Esse sentimento que lhe 
dividia o corpo em dois. Assim, em duas ou três horas, embora estivesse 
ali a falar comigo, ela estava em Estocolmo. Entrava no Oscarsteatern 
com os olhos dela, claro, que eram os dele, supomos. Subia as escadas 
em direção ao camarote com as suas longas pernas que eram as dele. 
Depois de sentada, fotografava-se na pose do que os olhos dele queriam 
ver. Tudo isso, ela sabia que não era certo, que aquele amor que a pren-
dia estava errado, pois romanticamente ele não podia ter os olhos dela. 
Na vida, os olhos dele haviam como que desistido de ir. E, sobretudo, 
não a transportavam para lado nenhum.

No dia em que aterrou, a rapariga de Estocolmo escreveu ao jornalista.
“Sabes, o que me torna mágica és tu. A primeira vez que te vi pensei 

em Estocolmo. No frio ilusório que chegou até mim vindo de ti. Na-
quele tremor que partiu do centro de mim, inchou os meus peitos e na 
minha boca libertou a saliva. Por isso, estou aqui. Pés na lama. O sol 
raso a bater-me nos olhos. Não é fuga. É algo muito mais longínquo”.

A rapariga de Estocolmo, ao contrário do jornalista, não tinha medo 
do sol. Temia a água fria. A neve em estado bruto. As mesas de már-
more. Recusava, até, as pedras de gelo necessárias ao whisky. Quando 
miúda, fervia a água da banheira, ligava o aquecimento e deixa-se 
desmaiar naquele calor imenso. A água até ao pescoço, a visão turva. 
Era uma imagem que lhe lembrava a mãe, preocupada com as suas 

febres constantes sem estar doente, com as queimaduras que, de tem-
pos a tempos, lhe descobria nos braços, cada vez mais vastas e fundas. 
Coisa que só terminou quando adolescente, no dia em que a água da 
banheira ficou num vermelho vivo, quase da cor do coração, como uma 
veia que desse órgão descesse até à vulva, preparando-a para o amor, 
naquele fluxo selvagem que nenhuma mulher domina.

Por alguns momentos, naquela praça, temi pela rapariga de Estocol-
mo. A lista de viagens que guardava desde a infância, essas fascinações 
infantis do tamanho de um polvo gigante, essa massa de terra onde o 
sol não jaz, pelo menos na cabeça dela, estava ainda por cumprir e ar-
dia nas suas mãos. O jornalista, esse, não temia pelo seu afastamento. 
Tinha mulher e filhos e uma vida tão livre como o cabelo dela. Por ve-
zes, desenhava girassóis que espalhava pela casa de família. Imaginava 
que, assim, o sossego voltaria à sua cabeça em ebulição e a rapariga 
de Estocolmo voltasse a ser una. Por agora, tudo ainda fazia sentido. 
Nessa praça bonita tão aventurosa em que a dor não tem lugar. 

Sobre o Autor
Diretor artístico do Theatro Circo.
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É com uma alma familiar e uma herança braguesa, minhota no seu 
esplendor, que conhecemos a Alma Braguesa, uma empresa de 
decoração de interiores que, embora mantenha o vínculo à tradi-
ção da região que lhe dá casa, aponta o seu futuro para a conquis-
ta internacional. Elegância, espírito acolhedor e contemporanei-

dade são os adjetivos que melhor descrevem a marca, com uma história que 
já conta cerca de 30 anos de experiência – embora o selo “Alma Braguesa” 
seja relativamente recente. 

Procurando matérias-primas da mais alta qualidade, seja em termos de 
madeiras, tecidos ou até outros detalhes que são introduzidos nas peças de 
mobiliário, a Alma Braguesa é sinónimo de bom gosto e, resultado disso, é 
a carteira de clientes cada vez mais eclética e exigente. Marcada por uma 
linha moderna, mas com toques clássicos que carimbam a diversidade do 
design da marca, a Alma Braguesa tem na personalização uma das prin-
cipais valências. Tentando sempre corresponder aos desejos dos clientes, 
adaptando os projetos de interiores conforme os gostos pessoais e as in-
tenções de usabilidade, a marca de Braga tem conquistado os corações dos 
portugueses, de norte a sul, com opções de escolha variada e promoção de 
autênticas experiências – sim, porque a intenção máxima da Alma Brague-
sa é proporcionar ao cliente muito mais do que um espaço onde morar, é 
criar a harmonia perfeita para viver realmente a sua casa. 

Com um showroom sediado na freguesia de Lomar, em Braga, a Alma 
Braguesa mantém o seu cunho tradicional graças à procura, sempre que 
possível, de fornecedores e outros parceiros da região, promovendo a pro-
jeção do talento made in Minho além-fronteiras. E, por falar em fronteiras, 
há muito que a Alma Braguesa as ultrapassou, continuando, de momento, 
a trabalhar para conquistar ainda mais mercados, como o mercado inglês, 
reconhecido pelo bom gosto e poder de compra. Também os mercados tí-
picos de emigração portuguesa, como Luxemburgo, França ou Bélgica são 
um objetivo da marca, que aponta o Médio Oriente e Ásia como ex-libris na 
sua lista ideal de clientes. 

Com as marcas que representam com presença recorrente nas feiras in-
ternacionais de design e decoração, como Paris ou Milão, a marca braguesa 
convida a criar memórias em espaços detalhadamente conceptualizados 
para marcar as vidas familiares. Com novidades para breve, graças à in-
trodução do trabalho de arquitetura na carteira de serviços da marca, a 
Alma Braguesa é tradição e modernidade, de mãos dadas, com um sotaque 
minhoto que quer fazer-se ouvir em vários territórios. O bom gosto, esse, 
é facto garantido! 

ALMA BRAGUESA FURNITURE

Design elegante, com 
um toque de tradição

RUA NEGÓCIOS  RUA NEGÓCIOS
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ARQUITETURA
por Tiago do Vale

Verão e Turismo andam de mãos dadas. 
As razões são óbvias: tempo e tempo
“TURISMO E ARQUITETURA SÃO TEMAS 
RELACIONADOS: DESDE A ANTIGUIDADE, TEMPLOS, 
TEATROS, ESTÁDIOS, COLISEUS E OUTRAS 
CONSTRUÇÕES PÚBLICAS MONUMENTAIS 
ATRAÍAM MULTIDÕES E DEFINIAM A IDENTIDADE 
DE CULTURAS E SOCIEDADES”

H
á um ano, por esta altura, revisitava Roma. Como ar-
quiteto estava, é claro, interessado nos ícones arquite-
tónicos que sempre me marcaram na cidade (a Piazza 
Navona, o Campidoglio, a Piazza di Spagna). Serem 
ícones do urbanismo (e não edifícios) já é uma pista do 
que se sucederia. 

Descubro sempre que aquilo de que tenho saudades em Roma não 
é isso: são os gelados, as refeições em esplanadas (discretas e indiscre-
tas), os italianos na rua, os pequenos carros, as lambretas, os sons, as 
imagens, os cheiros. 

No fundo, aquilo que define a experiência de Roma (e que é igual-
mente verdade em qualquer outra cidade com identidade) não são os 
monumentos, mas as qualidades do quotidiano, as características do 
território e a cultura local.

Turismo e Arquitetura são temas relacionados (e, em muitos aspe-
tos, codependentes): desde a antiguidade, templos, teatros, estádios, 
coliseus e outras construções públicas monumentais atraíam multidões 
e definiam a identidade de culturas e sociedades. A arquitetura era a 
expressão de um lugar, de um tempo e das suas gentes, e esses lugares, 
tempos e gentes sobrevivem no nosso imaginário sempre que visitamos 
qualquer cidade histórica. 

Há já algum tempo que os temas da arquitetura, da cultura edi-
ficada e do design recebem atenção crescente por parte do público 
em geral. No entanto, embora a indústria do turismo invista recursos 
imensos em construção (muitas vezes sem grandes considerações ar-
quitetónicas), o potencial turístico da arquitetura contemporânea só 
agora começa, timidamente, a ser capitalizado pela indústria.

Se até à década passada a base do turismo cultural e arquitetónico 
constituía-se no património histórico e nos monumentos, hoje a arqui-
tetura moderna e contemporânea de qualidade começa a apresentar 
o mesmo poder de atração: é fácil pensar nos casos mais recentes do 
Dubai ou no fenómeno de Bilbao, mas já era verdade para obras ex-

cecionais do modernismo - como a Ópera de Sidney, que acabou por 
representar não só a cidade, mas todo o país (e por contribuir para a 
economia de Sidney com mais de 400 milhões de euros por ano prove-
nientes de visitantes). 

Os edifícios históricos são a assinatura de um contexto urbano, mas 
importa não esquecer que a expansão da oferta cultural construída 
de uma cidade ou região só pode ser feita pela arquitetura de hoje. O 
cuidado com a construção contemporânea conformará a paisagem, os 
ambientes vividos e a perceção que o turista tem daquilo que o rodeia. 

No que diz respeito ao património arquitetónico, o contexto em que 
este se insere é tão importante como o objeto patrimonial em si. A ar-
quitetura, no seu papel de capital turístico, deve ser elemento integral 
do planeamento das cidades, tanto nas considerações da conservação 
do património como nas questões da construção contemporânea. 

A arquitetura (tanto a do passado como a de hoje) é estratégica 
para um desenvolvimento turístico sustentável: é a marca que define a 
identidade das cidades, dos países, das sociedades e das culturas. Via-
bilizar boa arquitetura promove não só o desenvolvimento económico 
e social, mas é um produto em si mesmo, um símbolo com alcance 
global. 

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

FORUM ARTE BRAGA 
traz o contemporâneo a Braga

POR João Lobo Monteiro  FOTOGRAFIA Nuno Sampaio
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ARTES

I
naugurada em abril, a galeria Forum Arte Braga foi criada com 
o intuito de reunir boa arte contemporânea num espaço público, 
uma área em que a cidade estava carente, como nos conta Gui-
lherme Braga da Cruz, um dos curadores do espaço: “Há alguns 
locais privados que exploram a arte contemporânea, há também o 
gnration, que trabalha mais com media art, mas de arte contem-

porânea não existia nenhum espaço público desta dimensão, o que 
consideramos ser uma lacuna para a terceira maior cidade do país”.
Nos poucos meses de existência que tem, a galeria teve boa aceitação 
do público e muitos visitantes, superando as expectativas dos seus res-
ponsáveis e beneficiando da localização, dentro do Forum Braga. “Se 
o espaço estivesse sozinho num sítio, as pessoas tinham de ir lá de 
propósito para ver. Aqui não: vêm ver um concerto, uma conferência 
e, numa pausa, vêm aqui. Assim, também abarcamos vários níveis etá-
rios”, refere Guilherme Braga da Cruz.
Não sendo um museu, porque não tem uma coleção própria, mas fun-
cionando nesse formato, trabalhando exposição a exposição, o objetivo 
é que este seja um espaço dinâmico, também com realização de pa-
lestras e simpósios, para envolver ao máximo o público, uma maneira 
de “educar as pessoas da melhor forma possível, para que comecem 
também a aderir às iniciativas”, diz o curador.

ARTES

THE ANTHROPOLOGIST IN ME ATÉ SETEMBRO
A primeira exposição institucional na programação do Forum Arte 

Braga começou no dia da inauguração da galeria e está disponível até 
3 de setembro. The anthropologist in me reflete a temática de como 
artistas de diferentes gerações se relacionam com práticas complexas 
de antropologia cultural, através da pintura, escultura, fotografia, ins-
talação e vídeo.

Franz West, Miguel Rio Branco, Gary Webb, Eva Rothschild, Jim 
Lambie, Martin Boyce, Douglas Gordon e a dupla Gilbert & George são 
os artistas cujas obras estão presentes nesta exposição. Os três últimos 
destacam-se por já terem vencido o prémio artístico com maior relevo 
internacional, o Turner Prize, atribuído em conjunto pela BBC e pela 
Tate Modern, em Londres.

De acordo com Duarte Sequeira, também curador da galeria, a 
forma como foi organizada a exposição das obras faz parte de uma 
“narrativa especial”. “Por exemplo, juntámos artistas que são mais ou 
menos da mesma geração, são da escola de Glasgow e apresentam 
semelhanças de traços e cores, nos casos de Jim Lambie, Martin Boyce 
e Eva Rothschild”, indica.

Porém, dentro desta organização, há espaço – e muito – para a va-
riedade, como aponta Duarte Sequeira: “Temos trabalhos de várias 
gerações, de vários grupos artísticos que pertenceram a diversas lin-
guagens da arte contemporânea, temos fotografia, temos vídeo, temos 
instalação, temos escultura, temos quadros”.

Nestes pouco mais de três meses, The anthropologist in me tem des-
pertado a curiosidade de bastantes pessoas, incluindo nas visitas guiadas 
organizadas pela Forum Arte Braga. Explica o curador que “o feedback 
de quem gosta de arte e que está habituado ao circuito tem sido bom, 
o que é sempre muito positivo”, acrescentando ainda: “mas nós quere-
mos também trazer o outro público, que não está tão habituado a estas 
exposições”.

Depois de finalizada The anthropologist in me, ainda em setembro, 
a galeria prepara já uma exposição com a coleção da Fundação Leal 
Rios, com curadoria de Nicolas de Oliveira e Nicola Oxley, autores do 
primeiro livro sobre installation art. Uma iniciativa que faz parte do 
plano traçado, de trazer a contemporaneidade não só nas obras de 
arte, como também neste tipo de colaborações com instituições, nomes 
importantes da história da arte e interação direta com artistas, por-
tugueses e internacionais, que possam fazer obras propositadamente 
para este espaço. 

Franz West, Miguel Rio Branco, 
Gary Webb, Eva Rothschild, Jim 
Lambie, Martin Boyce, Douglas 
Gordon e a dupla Gilbert & George 
são os artistas cujas obras estão 
presentes nesta exposição.

Guilherme Braga da Cruz e Duarte Sequeira
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TALENTO
por Helena Mendes Pereira

A
inda que o verão continue discreto, os concertos e os fes-
tivais proliferam-se pelo país, recordando-nos o papel da 
Arte no nosso tempo de ócio e a força, nomeadamente da 
música, enquanto catalisadora de energias, interesses e 
igualdades. Manecas Camelo (n.1964) exalta alguns dos 

seus ídolos, carregadinhos de rock&roll e que imortalizam a ideia de 
que a eternidade existe para todos aqueles que conseguirem, através 
da criação artística original, não deixar ninguém indiferente. Da série, 
de 2017, identifica-se quem é quem e evidenciam-se as competências e 
as características de um artista plástico, pintor, que tem na experimen-
tação a sua base de trabalho, partindo de um processo permanente de 
construção e de desconstrução gestual, fortemente expressionista e de 
corrente figurativa. A mancha é rápida e a ação deixa-se invadir pelo 
acaso que a experiência controla, fazendo emergir as imagens, neste 
caso, rostos que mais do que apresentar, representam a mística de cada 
uma das lendas. Mais do que música, ouvem-se os murmúrios interio-
res, refletindo a “impermanência do mundo, num olhar de transitorie-
dade não depressiva”, nas palavras do pintor bracarense. 

Manecas Camelo pinta como é livre, num gesto solto, de excesso, 
mas que procura quebrar o ciclo de uma sociedade em crescente abun-
dância, em que a vigia que fazemos uns aos outros, mais do que pe-
queno e pecaminoso voyeurismo, é ausência de autoconhecimento e 
procura obcecada de viver a vida alheia. Com a sua pintura, Manecas 
Camelo combate o espetáculo da passividade, propondo-nos observar 
o real a partir do seu entorno acrílico, da sua energia complexificada 
de múltiplas vozes, numa produção plástica que tem sido constante ao 
longo dos últimos 30 anos e que itinera entre os domingos no corpo e 
os sábados no vislumbre da paisagem. Da paisagem, destaca-se, ainda, 
a série Cávado numa paleta de azuis, verdes e emaranhados de nuvens 
que faz correr o rio sem a nostalgia e apenas com a alegria. “Considero 
que a vida são momentos que não podem ser desagregados dos senti-
dos”, escreve o também professor de Artes Visuais. E é por essa não de-
sagregação que Manecas Camelo sente, ouve e saboreia cada pincelada 
até ao exercício do extravasamento e da catarse máxima, mantendo-se 
fiel às suas dúvidas e excluindo as certezas do processo plástico. 

Manecas Camelo, simultaneamente, como se disse, artista plástico 
e professor, começou a sua formação académica pelo Design Industrial 
na Escola Superior de Artes e Design do Porto, optando ainda, na mes-
ma instituição, pelo desenho e pela pintura. Completou o Master Ibéri-
co em “Dibujo e sus técnicas de espresión” pela Universidade Politécni-
ca de Valência (Espanha) e já realizou dezenas de exposições nacionais 
e internacionais, que correspondem à dispersão da sua obra um pouco 
por todo o mundo. Um mundo em que estas suas obras atingem um 
grau de perceção universal: são música na e da pintura e são pequenos 
pedaços anti a efemeridade de tudo o que é dos nossos dias. 

Sobre o Autor
zet gallery curator

Manecas Camelo: 
a música da pintura
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DAVID FONSECA
“Descrevo-me como uma pessoa 
com uma extrema curiosidade”

POR Andreia Filipa Ferreira  FOTOGRAFIA David Fonseca

É um dos nomes consagrados da música em Portugal. 
Gostávamos de perguntar-lhe quem é este David Fon-
seca. Atualmente, como se descreve como músico?
É sempre difícil auto descrever-me. Ainda hoje sinto uma 
certa dificuldade em ler a minha definição como músi-
co. Nunca quis ser músico, mas acabei por me tornar 

um.  Acho sempre surpreendente, mas não sei descrever o que uma 
pessoa sente como músico. Interesso-me, essencialmente, por uma 
forma de expressão, seja ela a música ou outra qualquer. A música 
obviamente é aquela que tem mais impacto naquilo que eu faço, mas 
há muitas coisas que eu faço só para mim ou para elementos mais pe-
quenos, como a fotografia. Descrevo-me como uma pessoa com uma 
extrema curiosidade.
 
One Man Band. Esta descrição é, a seu ver, a melhor forma de ape-
lidarmos o seu percurso? 
Apesar de fazer muitas coisas sozinho, eu acho que isso é apenas parte 
do meu percurso. Tenho uma tendência muito grande para fazer coisas 
isoladamente, fazer os meus projetos de um ponto de vista muito isola-
do, mas na realidade acaba por ser um processo que sai desse isolamen-
to para o contrário. O número de colaborações que eu tenho para tornar 
tudo isto possível é imenso. O meu percurso é feito a partir de uma pes-
soa que está muito isolada a fazer o seu trabalho, mas numa espécie de 
viagem para se encontrar com outro. A música acaba por ser uma ponte 
para eu estar junto de outros.
 
Podemos falar do processo de criação deste recente disco Radio Ge-
mini? Este disco é o resultado de quê?
Este disco foi feito de uma forma radicalmente diferente dos outros no 
passado. Imediatamente percebi que queria fazer um disco muito mais 
diverso. Queria que o disco respirasse vários ambientes diferentes. De-
pois, lembrei-me dos programas de rádio que eu fazia quando era miú-
do, em rádios locais como a Rádio Clube Leiria, e no trabalho que punha 
nas playlists, nas interjeições e maluquices, nos jingles que eu inventava. 
O programa era uma espécie de universo isolado. Apesar das canções 
não serem minhas, a playlist falava muito sobre mim, sobre a minha 
forma de ser.  Achei que era interessante essa ideia desse universo, mas 
apenas com música minha. Em vez de fazer playlists com canções de ou-
tros, como se faz na rádio, fazer um disco em forma de playlist. Foi assim 
que se chegou à diversidade deste Radio Gemini. Foi também o resultado 
de muitas viagens. O disco soa assim porque também tem a ver com 
todos os sítios diversos onde estive na feitura deste disco.  

MÚSICA

 
De alguma forma, o Radio Gemini é o resultado de um David Fon-
seca mais “crescido”, incentivado por todo o percurso, ou é um vis-
lumbre de um David Fonseca motivado pelas “loucuras juvenis”? 
Uma junção, quiçá?
Não tenho a certeza se é uma coisa ou outra. À medida que vamos 
fazendo mais discos há sempre a tentação de dizer que os discos são 
o resultado de uma certa maturidade ou uma espécie de visitação à 
adolescência.  Eu acho que todos os discos (toda a música) é uma es-
pécie de perdurar adolescente. A adolescência é uma idade em que se 
está mais disponível, com tempo, com outro tipo de preocupações que 
depois mais tarde parecem não existir. Para mim, a música: agarrar 
uma ideia, uma sensação que existe nessa altura e que depois se vai 
transformando ao longo dos anos e da idade. O estado da música em 
si acaba sempre por ser um bocado juvenil. O que acontece é que, à 
medida que o tempo vai passando, as ideias são outras e, apesar desse 
estado juvenil se manter, fala-se de outras coisas que anteriormente 
não se falava. Talvez seja um misto entre as duas. 

Na altura do lançamento do disco, o David tinha descrito o Radio 
Gemini como “um disco diferente de qualquer outro, cheio de curvas 
e contracurvas e muitas ideias musicais que espelham as experiên-
cias, loucuras, devaneios e formas de viver” que o rodeiam. Quer 
esclarecer-nos isto? Qual é a principal mensagem deste trabalho?
Com Radio Gemini, a ideia não é trazer uma mensagem. As canções 
falam muito mais das inquietações que me assistem. As curvas e con-
tracurvas e loucuras de que eu falo tem a ver com a diversidade que 
existe neste disco e com as diferentes paisagens sonoras que existem no 
disco. O disco todo foi feito de uma forma pouco usual.

OH MY HEART, ENTREVISTÁMOS O DAVID FONSECA! É UM DOS MAIS 
RECONHECIDOS ARTISTAS NACIONAIS E LANÇOU RECENTEMENTE UM 
NOVO DISCO QUE JÁ CONQUISTOU AS RÁDIOS PORTUGUESAS. DAVID 
FONSECA E O SEU RADIO GEMINI ANDAM EM DIGRESSÃO E, EM VILAR 

DE MOUROS, A 25 DE AGOSTO, AGUARDA-SE UM ESPETÁCULO COM 
MUITAS SURPRESAS.

Este disco foi feito de uma forma 
radicalmente diferente dos outros 
no passado. Imediatamente percebi 
que queria fazer um disco muito 
mais diverso. 
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Consegue já traçar algum feedback do público relativamente a este 
disco? Parece-lhe que a aceitação deste trabalho está a correspon-
der às suas expetativas? 
Quando lanço um disco, não faço a mínima ideia do que vai acontecer. 
Já há muito tempo que deixei de ter expetativas em relação àquilo que 
as pessoas acham dos discos. É impossível para qualquer músico adivi-
nhar o que é que as pessoas vão achar do seu trabalho, ainda por cima 
com trabalhos tão diferentes como eu tenho apresentando ao longo dos 
anos. Tenho tido uma resposta muito boa a este disco, talvez uma das 
melhores dos últimos anos e obviamente fico muito contente por isso.

Depois de Futuro Eu, em que nos apresentou um álbum cantado 
em português, este Radio Gemini volta ao inglês. Houve algum 
tipo de estratégia? Ou simplesmente aconteceu?
Porque simplesmente aconteceu! Não há aqui nenhuma estratégia, 
apenas algo que acontece como tudo o resto. Gosto disso. Gosto da 
ideia de que, na música e na arte em si, não há propriamente um pla-
no, que não é tudo uma estratégia de uma marca que nos quer vender 
alguma coisa. Felizmente - pelo menos na minha música -, não é nada 
disso que se passa. Faço aquilo que sinto e que acho que devo fazer. 
Espero que continue a ser sempre assim.

Com um videoclipe gravado no Japão, o tema “Oh My Heart” 
invade neste momento as rádios e está a ser cantarolado pelos 
portugueses. Como foi esta experiência de gravação no horizonte 
nipónico? Aquelas danças com algum humor à mistura trouxeram 
também uma irreverência e boa disposição à canção, correto? 
O facto de ter sido gravado no Japão era exatamente pôr-me num sítio 
que não me era familiar e ver o que acontecia. O vídeo não correspon-
de a plano absolutamente nenhum. O único plano que havia era: vou 
para o Japão e vou pôr a câmara em sítios bastante conhecidos, onde 
se encontram imensos turistas e basicamente cantar a canção. Esse era 
o plano. O que torna o vídeo mais curioso é essa naturalidade que se 
passa ali. Estou em frente à câmara a divertir-me com pessoas que estão 
à minha volta. O facto de estar no Japão também potenciou tudo isto: 
os sítios eram maravilhosos e o povo inacreditável. A alegria que se vê 
no vídeo tem a ver com a alegria que estava a viver naquele momento.

Marcará presença no festival EDP Vilar de Mouros, no próximo mês 
de agosto. O que poderá o público aguardar neste concerto?
Estou muito feliz por ir tocar ao festival, em Vilar de Mouros. Toquei lá há 
dois anos e foi provavelmente o melhor concerto da digressão. Fui muito 
bem-recebido em Vilar de Mouros e foi uma experiência inacreditável! 
Como é óbvio estou muito contente por voltar. Estou a preparar um espe-
táculo muito específico para Vilar de Mouros. Quero estar à altura das ex-
petativas que o espetáculo num festival proporciona. Vou fazer um espe-
táculo exclusivo para este festival. Não vou falar muito sobre isso porque 
ainda acho que uma das boas coisas de ver um concerto é, efetivamente, 
vê-lo e não saber o que vai acontecer. Vão haver surpresas e vai ser uma 
noite muito animada, não só pelo concerto, mas por todos os concertos 
que Vilar de Mouros irá proporcionar.
 
De uma forma geral, como é que o David Fonseca descreve a música 
feita em Portugal, nomeadamente a música Pop? Pode traçar-nos um 
perfil da música feita em Portugal hoje?
É muito difícil traçar um retrato geral da música em Portugal. Felizmente, 
ao contrário de outros países, onde a música está centrada em dois ou três 
géneros, Portugal tem todos os géneros. Acho que tem a ver com o facto 
de sermos um país à beira-mar, com tradição de turismo. Efetivamente 
somos um país multicultural em todos os sentidos. Na Europa, Portugal é 
um dos países que mais géneros musicais alberga e sempre com propostas 
incríveis. Temos bons grupos de hip-hop, de metal, de música africana, de 
música pop e rock. Portugal consegue albergar, não apenas géneros musi-
cais, mas muitos e bons projetos em cada área. Isso é algo que, para um 
país tão pequeno como o nosso, é de louvar! Um país maior teria muito 
mais hipótese de ter mais diversidade. 
A música portuguesa atravessa um ótimo momento. A única coisa que nos 
falta é ter uma preponderância maior. Não há uma diminuição na qualida-
de naquilo que fazemos por estarmos em Portugal, muito pelo contrário, 
até fazemos música melhor do que em muitos países europeus! Só não te-
mos ainda o savoir faire, quer política ou estrategicamente, para pôr toda 
essa criatividade lá fora. Mas julgo que ainda vamos a tempo. 

MÚSICA

Estou muito feliz por ir tocar ao 
festival, em Vilar de Mouros. Toquei 
lá há dois anos e foi provavelmente 
o melhor concerto da digressão. 
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T
odos os anos é igual: no verão, a acompanhar os dias 
quentes, do dolce far niente, há hits de música que nos 
perseguem e entram em loop. Essa repetição quase infi-
nita, que anda em círculo, pelas rádios, televisões, su-
gestões do YouTube, Spotify e afins. Normalmente, come-
çam a aparecer em meados de maio e repetem-se, até à 

exaustão, até setembro. Como aquele par de sapatilhas que compráva-
mos, quando éramos mais novos, e só o largávamos quando estivesse 
rompido, sujo e gasto. 

Há um ano, éramos consumidos por um tal “Despacito”, uma música 
imune a idades, que se entranhou no nosso quotidiano, que nos perse-
guia e se fazia ouvir em todo o lado. Cumpriu todos os seus desígnios: 
bateu records de visualizações do YouTube, foi número um em todo o 
lado e mais algum e foi até nomeado para melhor tema musical do ano 
nos Grammys. Melhor nem na farmácia!

Ora, estamos em agosto e uma coisa que ainda não reparei - a menos 
que esteja muito distraído - é a falta dum Summer Hit 2018. Qual é o 
“Despacito” de 2018? Onde para esse hit do reggaeton que põe 90% dos 
comuns mortais a ouvir música de vidros abertos a passar em frente à 
praia no carro? Para já, a música viral deste ano, apesar de já ter saído 
há dois ou três meses e não ter como missão ser um summer hit que se 
esfumeia no tempo, datado de sazonalidade, é a “This is America” do 
Childish Gambino, alter-ego do ator e multifacetado Donald Glover.

Não deixa de ser impressionante que um tema de intervenção e 
de crítica social seja o tema mais badalado de 2018 até ao momento. 
A mensagem é do mais atual que existe e, à sua dimensão, pode ser 
adaptado a qualquer país ou região do mundo. Com um videoclipe que 
roça a perfeição e uma mensagem crua, dura, eficaz e chocante, este 
tema avançou para o mundo como um rastilho a ser queimado pela 
pólvora. A meu ver, é pura arte: da música, ao vídeo e à simbiose per-

feita entre o que vemos e ouvimos, numa mensagem brutal que critica 
estereótipos, fenómenos sociais, episódios políticos, racismo e discri-
minação. O título, essa frase simples, é também ela muito sóbria e 
elucidativa. Faz as pessoas olharem para elas próprias como membros 
que pertencem a uma comunidade chamada “América” e faz com que 
todos se sintam culpados, incluindo o próprio autor da música. Não há 
outra palavra: brilhante!

A música de intervenção sempre foi feita, sempre teve o seu mo-
mento e espaço. É inegável que vivemos tempos, em termos macro, 
propícios com tanta coisa de errada que acontece com o mundo. Fa-
bricamos a nossa própria miséria, quase apetece dizer. O interessante 
está, olhando para trás, percebermos que se calhar vivemos um tempo 
em que as pessoas se interessam cada vez menos pela mensagem ou 
pelo conteúdo duma música e mesmo assim ainda há quem consiga 
dizer algo, chamar a atenção para si e debruçar-se sobre a contempo-
raneidade, fazendo algo com ela. A arte tem essa missão. 

Enquanto temos dezenas, se não centenas, de jornalistas em Turim 
à espera do CR7 ou nos rimos com as últimas do Bruno de Carvalho, 
temos um país que promove a tauromaquia como tradução de cultura, 
entre outras coisas que não lembra nem faz entender o que é ser uma 
sociedade evoluída em pleno século XXI. Onde menos se espera há um 
“This is America”, neste caso um “This is Portugal”. 

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

“This is America”, o summer hit de 2018 
“NÃO DEIXA DE SER IMPRESSIONANTE QUE UM 
TEMA DE INTERVENÇÃO E DE CRÍTICA SOCIAL 
SEJA O TEMA MAIS BADALADO DE 2018 ATÉ AO 
MOMENTO”
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Sarah Davachi + Laetitia Morais e Grouper são dois dos nomes 
confirmados na VIII edição do festival Semibreve. O progra-
ma de concertos está completo com a presença de Robin Fox, 
RP Boo, Qasim Naqvi, Alfredo Costa Monteiro [na imagem] 

e DJ Stingray. O festival decorre entre 26 e 28 de outubro, em Braga.
A compositora canadiana Sarah Davachi, conhecida pelas compo-

sições ambientais, e a artista visual portuguesa Laetitia Morais apre-
sentam em estreia mundial um novo espetáculo audiovisual. Grouper, 
o projeto a solo da artista e produtora norte-americana Liz Harris, é 
uma das novidades do festival. A americana irá apresentar um con-
certo baseado nos seus dois últimos discos, Ruins e Grid of Points, com 
acompanhamento de piano, guitarra, loops de fita e voz.

MÚSICA

Festival Semibreve 
encerra cartaz da VIII edição

Para mostrar o novo trabalho, Single Origin, estará também presente 
o artista audiovisual australiano Robin Fox. Também o americano RP 
Boo, um dos pioneiros das sonoridades urbanas do género footwork, 
apresentará o seu mais recente disco I’ll tell you what!, um trabalho que 
promete incendiar a pista de dança. O baterista, compositor e membro 
dos Dawn of Midi, Qasim Naqvi, estreia-se em Portugal. A música de 
Qasim tem sido encomendada pela BBC Concert Orchestra ou a Chica-
go Symphony Orchestra, entre outras referências. 

O português Alfredo Costa Monteiro, a viver em Barcelona desde a 
década de 90, e Sherad Ingram, mais conhecido por DJ Stingray, comple-
tam os nomes revelados para atuar no evento. Natural do Porto, o artista 
sonoro, improvisador e compositor Alfredo Costa Monteiro apresentará 
Shock Wave, num concerto eletroacústico para aparelhos lo-fi, manipula-
dos ao vivo.

Keith Fullerton Whitman + Pierce Warnecke, William Basinski, Caterina 
Barbieri, Telectu e SØS Gunver Ryberg são artistas que já haviam sido con-
firmados para atuarem neste festival de músicas eletrónicas exploratórias.

O Edigma Semibreve Award está de regresso e pretende premiar 
e estimular a criação artística digital, com especial atenção a projetos 
artísticos que recorram à interatividade, ao som e à imagem. Artistas 
individuais ou coletivos, que se inscreveram até 31 de julho, podem ser 
premiados com o valor de 2500 euros. 

O festival Semibreve, organizado pela AUAUFEIOMAU, com o apoio 
da Câmara Municipal de Braga, assumiu-se como um evento incontor-
nável no panorama da música eletrónica nacional e internacional, pro-
porcionando espetáculos de artistas relevantes da atualidade da música 
eletrónica e contribuindo para a divulgação de produção científica no 
campo das artes digitais produzida por instituições de referência, tais 
como a Universidade do Minho, Universidade do Porto, Universidade 
Católica, Fundação Bienal de Cerveira e Digitópia/Casa da Música. 

POR Rita Almeida  

©Beatriz Minguez de Molina
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CINEMA

O tempo quente leva mais pessoas a sair à rua. O cinema ao ar 
livre é uma excelente opção para fugir à forma convencional 
de ver um filme em casa ou num espaço fechado. Tome nota 

destas sugestões gratuitas no Minho para passar um serão divertido e 
diferente com amigos, família ou até mesmo sozinho. Ficam apenas a 
faltar as pipocas e um casaco para o caso de a noite ficar mais fresca.

CINEMA PARAÍSO, PARQUE DA DEVESA, V.N. FAMALICÃO
As tradicionais noites de cinema ao ar livre regressaram a Vila Nova de 
Famalicão a 11 de julho e prolongam-se até 22 de agosto, no Parque 
da Devesa. As sessões desta iniciativa cultural realizam-se pelas 22h. 
A 1 de agosto poderá ver Black Panther, no dia 8 é a vez da versão 
portuguesa de Capitão Cuecas, no dia 15 há sessão de Ruth e, por fim, 
Há Festa na Aldeia no último dia do evento. O projeto itinerante de Ci-
nema ao Ar Livre decorre já desde 1999. No entanto, a partir de 2013, 
com o Parque da Devesa, o Cinema Paraíso ganhou melhores condi-
ções, permitindo acolher várias centenas de espetadores. Esta é a 19º 
edição da iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Vila Nova de 
Famalicão em colaboração com o Cineclube de Joane.

CINEMA NO PÁTIO, GNRATION, BRAGA
O gnration abre as portas à terceira edição do Cinema no Pátio a 3, 10, 
17 e 24 de agosto, com todas as sessões a iniciar às 21h30. Os dias 3 e 10 
são dedicados a uma seleção de curtas-metragens do Clermont-Ferrand 
Internation Short Film Festival. As melhores curtas Vila do Conde 2018 são 
apresentadas no dia 17 e, no último dia, 24, o Cinema no Pátio apresenta o 
filme-documentário Tarrafal, do realizador Pedro Neves, em parceria com 
o festival internacional de cinema do Porto/Post/Doc.

A GOSTO DE VERÃO, PARQUE DA PONTE, BRAGA
De 7 a 11 de agosto, sempre às 21h30, a Videoteca do Parque da Ponte, 
em Braga, transforma-se numa sala de cinema para mais uma edição 
do ciclo de cinema ao ar livre A gosto de verão. Nestes dias, os amantes 
do cinema têm motivos para se deslocarem a um dos locais do coração 
da cidade. Esta é uma iniciativa da Câmara Municipal de Braga junta-
mente com o Cineclube Aurélio da Paz dos Reis. 

VERÃO MINHOTO CONVIDA 

a cinema ao ar livre
POR Rita Almeida
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A CIVILIZAÇÃO DO ESPECTÁCULO
por Cátia Faísco

.quem corre por gosto.
“ACTUALMENTE, CONTINUA A SER DIFÍCIL 
ENCONTRAR PESSOAS A TRABALHAR NAQUILO 
QUE GOSTAM. POR UM MOTIVO OU POR OUTRO, 
APRESSAM-SE A ESCOLHER UMA ESPÉCIE DE 
CAMINHO QUE CORRESPONDA À IDADE ADULTA 
OU A TUDO O QUE A ELA ESTÁ ASSOCIADO”

H
á umas semanas, fiz mais de 200kms para ir ver um es-
pectáculo. Quando contei isto a um amigo, olhou para 
mim, muito surpreendido como se eu tivesse acabado 
de dizer uma barbaridade. Perguntou-me porque é que 
eu tinha de ir tão longe “só” para assistir a uma peça de 
teatro. Respondi-lhe que as distâncias, para mim, eram 

relativas. O curioso é que depois fiquei a pensar nisto, e nas imensas 
desculpas que ouço frequentemente a propósito deste assunto. 

Quem me conhece sabe que, todas as semanas, faço muitas viagens 
de comboio. Questionam-me, muitas vezes, se não me canso, se não 
consigo encontrar um trabalho mais perto da cidade onde vivo, ou 
porque é que tenho de ir tão longe “só” para frequentar aulas de yoga. 
Há dias em que explico, mas há outros em que me limito a sorrir. A 
verdade é que gosto que assim seja. O facto de passar algum (muito!) 
tempo entre carruagens, entre os mais diversos tipos de passageiros, 
permite-me ter outra perspectiva sobre o meu próprio percurso, em 
qualquer das suas múltiplas dimensões. 

Não acredito que façamos viagens “só” para qualquer coisa. Por 
exemplo, o espectáculo que mencionei no início da crónica, Ivan ou a 
Dúvida, não é só uma peça encenada pela Sónia Barbosa, é também a 
primeira fase do projecto Karamazov, a partir da obra Os Irmãos Ka-
ramazov de Dostoiévski. Esta viagem permitiu-me também conhecer 
uma bonita aldeia chamada Lapa do Lobo que alberga uma fundação 
com o mesmo nome e que desenvolve um trabalho muito interessante 
junto da população. 

Acho simplesmente maravilhoso que, contra todas as dificuldades, 
continue a existir artistas que fazem questão de apresentar os seus tra-
balhos longe das grandes metrópoles. Artistas que, de alguma forma, 
não se submetem à vontade da caprichosa Lisboa e do seu mais que 
gasto subtexto: “se queres ser alguém, tem de ser aqui!”. Mas, para 
que eles possam continuar a passar a sua mensagem e a combater a 

desertificação teatral fora das grandes metrópoles, é preciso que os 
quilómetros não façam parte da equação do espectador.

Actualmente, continua a ser difícil encontrar pessoas a trabalhar na-
quilo que gostam. Por um motivo ou por outro, apressam-se a escolher 
uma espécie de caminho que corresponda à idade adulta ou a tudo o 
que a ela está associado. Vejo alguns dos meus ex-alunos a darem aulas 
apenas porque é a primeira alternativa que se lhes apresenta. Não digo 
que alguns deles não serão, no futuro, bons professores, mas então e 
tudo o resto? E porque é que falo nisto? Porque é preciso que come-
cemos a eliminar distâncias e que comecemos a apoiar projectos que 
têm valor e que são criados por pessoas que realmente gostam daquilo 
que estão a fazer. 

Sou uma sortuda porque trabalho naquilo que gosto e isso faz toda 
a diferença. E não me canso de ver a felicidade no rosto de pessoas 
como a Sónia Barbosa no final do espectáculo, quando percebem que 
apesar de tanta correria e de tantas barreiras que se tiveram de ultra-
passar, continua a valer a pena trabalhar em teatro. Portanto, é por 
este e por tantos outros momentos assim que continuo a correr com 
gosto até Guimarães, até Coimbra, até Lisboa, até Lapa do Lobo, até 
um qualquer outro sítio, sempre que for preciso. E, felizmente, não sou 
a única. 

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.
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FOTOGRAFIA
por Daniel Camacho

Fotos em férias

Muitas vezes, férias e praia andam de mão dada. Viajamos com a 
família, amigos, numa viagem romântica e queremos capturar 
momentos únicos e fotos criativas na praia. Na realidade, as 

praias criam excelentes oportunidades para a fotografia, mas também 
criam alguns desafios devido às suas condições de luz, contraste, pa-
drões. Deixo algumas dicas.

As horas – O amanhecer e o anoitecer são as melhores opções para este 
tipo de fotografia. Isto porque evitamos as sombras e a luz excessiva-
mente dura e também o excesso de gente na praia. Um salto entre um 
grupo de amigos ao fim do dia na praia em contraluz, usando o modo de 
disparo contínuo, resulta sempre em diversão e fotos criativas.

Praia não é só sol – por vezes, fotografarmos em condições climatéri-
cas que a maior parte das pessoas evita, irá ser surpreendente e pode-
mos conseguir atmosferas que pensávamos impossíveis.

Filtros – se estivermos a fotografar com câmaras que permitam o uso 
de filtros, um filtro UV pode ser útil para proteção da câmara e um 
filtro polarizador PL cortará excessos de brilho e reflexos que existem 
em determinadas condições de luz na praia.

Preto e Branco – uma opção para fotografias na praia em situação de 
muito contraste de luz, é escolhermos o modo preto e branco. Desta 
forma conseguiremos produzir fotografias em condições que normal-
mente não irão resultar a cores.

A linha do horizonte – é comum vermos a linha do horizonte torta, 
devemos tentar que isso não aconteça. Outra situação é fazermos um 
retrato e a linha do horizonte estar ao nível dos olhos ou do pescoço. 
Isso acaba por, normalmente, ser distrativo e não funcionar da melhor 
forma a nível de composição.

Exposição – um dos maiores desafios de fotografar na praia em pleno 
verão é a luz. Será de todo impossível criar ambientes iguais aos que 
os nossos olhos veem se existir muito contraste. Terá que haver sempre 
uma escolha da parte de quem fotografa. Por exemplo, se estivermos 
a fazer um retrato a uma pessoa que esteja numa zona de sombra e 
o fundo tiver luz, usamos um flash para preencher o retrato de luz, 
doutra forma faremos um contraluz ou então o retrato ficará com luz, 
mas o fundo ficará branco. É preferível escolhermos locais em que o 
primeiro plano e o fundo estejam totalmente ou em zona mais de som-
bra ou em luz. 
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INSTAGRAM INSTAGRAM 

A transparência do silêncio
MARTA FERREIRA ESTÁ NA RUA

POR Nuno Sampaio  FOTOGRAFIA @martanferreira 

O minimalismo nas tuas imagens é uma alegoria reforçada 
de um mundo caótico, ocupado e urgente. As tuas foto-
grafias representam o teu mundo ideal?
Vivemos numa sociedade de excessos, o minimalismo sur-

ge como uma resposta natural ao “bombardeamento” de informação 
visual a que estamos expostos diariamente. Não procuro representar 
um mundo ideal, pretendo apenas criar um pequeno oásis visual onde 
posso descansar o olhar, agrada-me a simplificação da narrativa visual 
excluindo do plano tudo o que é secundário. É sobretudo uma questão 
de equilíbrio de “forças”.
 
O elemento humano está muito presente nas tuas fotografias, qua-
se como que a dar escala à dimensão dos teus sítios. Esta é a forma 
de evidenciares o (ser) humano ou a tua intenção é diminuí-lo 
perante os teus espaços negativos?
A utilização do elemento humano nas minhas fotografias surgiu, tal 
como referem, para dar escala à dimensão dos sítios e acabou por adqui-
rir outros contornos narrativos.
As minhas imagens procuram contar estórias que se abrem a múltiplas 
interpretações, os meus “vultos” retratam a forma como nos relaciona-
mos com o mundo que nos rodeia, a forma como direta ou indiretamen-
te deixamos uma marca por todos os locais por onde passamos e como 
somos apenas um grão de areia no mundo que tomamos como nosso.
 
As tuas cores são neutras, de luz ténue, nuas de saturação. É uma 
metáfora para os teus dias?
Toda a linguagem é metafórica, uma metáfora acrescenta familiarida-
de e significado às ideias. As minhas opções cromáticas são metáforas 
para os meus pensamentos e não para os meus dias.
 
A luz de uma cidade que ainda te falte fotografar.
Mais do que cidades tenho uma lista infindável de países que gostaria 
de fotografar. Japão, Grécia, Islândia são sonhos por concretizar. 
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Chipre
à descoberta da ilha de Afrodite

POR Filipa Santos Sousa
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BÚSSOLA

O Chipre não é só uma das ilhas mais populosas do Mar Me-
diterrâneo, mas também é a mais oriental de todas. Situada 
ao largo das costas da Síria e da Turquia, afirma-se como um 
ponto de encontro entre distintas culturas. Se, por um lado, 

há uma clara proximidade ao ‘Velho Continente’, marcada pela herança 
da presença britânica; pelo outro, também se verifica uma indelével 
ligação ao Médio Oriente e a África. Com uma identidade complexa, 
mas apaixonada, a ilha é conhecida, sobretudo, pelas suas praias de 
ouro e águas cristalinas. No entanto, o Chipre é muito mais do que 
apenas um roteiro turístico de excelência para os amantes do veraneio. 

Conhecida como a ilha de Afrodite, deusa do amor e da beleza, mi-
tos ancestrais fazem crer que aí terá nascido esta figura da mitologia 
grega. Lenda ou não, o certo é que o Chipre é um local com um encan-
to próprio. Respira-se História um pouco por toda a parte, afinal não 
é por acaso que existem inúmeros vestígios de civilizações d’outrora, 
desde villas e teatros romanos, a castelos e igrejas da época das Cruza-
das. Para conhecer este recanto mediterrânico, com um clima ameno e 
água quente, a melhor alternativa será viajar nos meses de primavera 
ou outono, uma vez que os preços estão mais acessíveis e os destinos 
turísticos aquém da confusão do verão. Porém, se é daqueles viajantes 
que não abdica do sol e calor, então, apresse-se a fazer as malas para 
desfrutar do resto da temporada alta.

Mas as curiosidades da ilha não se restringem apenas às histórias 
milenares e às temperaturas convidativas. De facto, uma das suas maio-
res particularidades é que esta se encontra, literalmente, dividida: no 
sul, encontramos a República do Chipre, que está integrada na União 
Europeia desde 2004; por sua vez, a parte norte pertence à Turquia. 
Esta cisão verifica-se, inclusive, em Nicósia, a única capital repartida na 
Europa, separada por uma linha verde – zona desmilitarizada ocupada 
por representantes da Organização das Nações Unidas (ONU). Com 
efeito, ao visitar a cidade, é possível aperceber-se da convivência de 
diferentes povos, não somente pela divisão administrativa, mas, tam-
bém, pelo entrecruzar de tradições e edifícios religiosos. Na zona sul 
de Nicósia, poderá visitar, por exemplo, a Catedral de São João. Já na 
zona norte tem a oportunidade de usufruir dos banhos turcos e demais 
especificidades orientais. 

47MARÇO

À parte de curiosidades, importantes para quem quer conhecer me-
lhor este território antes de uma ‘escapadinha’, a verdade é que o Chi-
pre oferece diversas opções para todos os tipos de turistas. Se tinha 
dúvidas em percorrer de lés-a-lés a ilha, é capaz de mudar de ideias. 
Para os amantes das festas e dos prazeres noctívagos, não faltam es-
paços que se mantêm abertos até de madrugada. As melhores zonas 
de la movida? Vale a pena experimentar Larnaca e Ayia Napa. Como 
já foi mencionado, os apreciadores de Artes e Arqueologia encontram 
também uma série de boas opções, capazes de fazer encher as medidas 
aos mais exigentes. Existem três pontos declarados como Património 
Mundial da Humanidade pela UNESCO, nomeadamente as igrejas pin-
tadas na região de Troodos, os vestígios arqueológicos de Paphos e o 
assentamento pré-histórico do Neolítico de Choirokoitia, onde se viaja 
até milénios antes de Cristo. Lazer e História misturam-se para ofere-
cer uma experiência de viagem ainda mais completa.

O meio mais comum para chegar ao Chipre é de avião, pelo que há 
alguns voos económicos, contudo convém marcar a sua viagem com 
antecedência para desfrutar dos melhores negócios. Antes de partir, 
fique a saber que o nível de vida cipriota é mais caro do que em Portu-
gal, porém poderá encontrar opções de alojamento capazes de agradar 
os vários tipos de bolsos: apartamentos junto ao mar ou hotéis com 
uma vista digna de um qualquer postal. 

Com uma identidade complexa, 
mas apaixonada, a ilha é conhecida, 
sobretudo, pelas suas praias de ouro e 
águas cristalinas.
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MINHOTOS PELO MUNDO

Angola
que aquece a alma

POR Maria Inês Neto

Eva Liberal tem 28 anos, é natural de Barcelos e vive atualmen-
te com o marido em Luanda. Desde muito jovem que mantém 
uma paixão pela descoberta de novos locais e a vontade de 
viajar levou-a a conhecer o mundo. Angola surge precisamente 

no seguimento dessa mesma exploração. Vivia e trabalhava em Lisboa 
quando o marido recebeu uma proposta, que rapidamente se tornou 
num objetivo comum. De malas feitas, partiram rumo a Luanda, cidade 
onde Eva trabalhou durante os dois primeiros anos como responsável 
de farmácia, que em Portugal corresponde ao atual cargo de diretora 
técnica, passando depois ainda um período em Talatona, a chamada 
“parte nova”.

Uma mudança como esta é sempre sinónimo de transformação e 
de adaptação a uma cultura diferente da nossa. “Visto se tratar de um 
continente diferente, o choque cultural é inevitável”, refere Eva. “O 
facto de o povo angolano ser mais caloroso, aberto e afetuoso permitiu 
que nos integrássemos muito melhor na sua cultura e no país. Para 
os angolanos, festa é para todos, vizinho é amigo e cerveja é Cuca. 
É um bocadinho esse estilo de vida que às vezes falta aos portugue-
ses”, continua. O que facilitou um pouco a adaptação foi o facto de o 
irmão, Hugo, já viver em Luanda há uns anos. “Ir para um país tendo 
lá alguém da nossa inteira confiança altera logo tudo. Tivemos um 
grande apoio, o que tornou tudo bastante mais leviano”, admite Eva. 
“Lembro-me perfeitamente que uma das coisas que mais me chocava 
no início era o lixo nas ruas, as quantidades absurdas. Já melhorou um 
bocado, mas ainda não desapareceu, por muito que já esteja habituada 
ao cenário”, continua. 

Duas coisas que a marcaram assim que pisou terra angolana: “A cor 
da terra e a cor do sol. Cor de laranja enferrujado com uma beleza que 
eu nunca tinha visto! África tem esta cor quente que consome qualquer 
pessoa. Não há pôr do sol como o de África”, admite. Um outro ponto 
a favor em Angola é a oferta cultural, que consegue ser surpreenden-
temente cativante, ao divulgar vários artistas de renome em eventos 
e exposições de elevado interesse. “Eu sou suspeita para estar a falar 
deste assunto, visto que desde miúda, impulsionada pelo meu irmão, 
aprecio este tipo de iniciativas artísticas”, conta Eva. Por ironia do des-
tino, Angola veio precisamente trazer novos projetos voltados para o 
mundo artístico, que por meio do gosto e apreciação pela arte, fundi-
da com uma paixão por fotografia, permitiu a Eva divulgar algumas 
memórias das viagens de uma vida. Foi no Centro Cultural Português 
- Instituto Camões, em Luanda, que Eva teve a oportunidade de par-
tilhar algumas fotografias que guardava das suas viagens. “Consegui 
expor e divulgar o meu olhar perante o mundo, durante as viagens 
que fui fazendo ao longo da vida. Foi extremamente gratificante e mais 
uma das coisas boas que Angola me trouxe”, partilha. 

Por entre surpresas, novidades e sonhos, Eva faz um balanço positi-
vo de toda esta experiência, na qual cresceu profissionalmente, viveu 
as melhores histórias e guarda as memórias de um país que tanto ainda 
tem para mostrar. Quanto a um futuro próximo, os planos não passam 
pelo regresso a terras minhotas, mas Eva prepara-se agora para uma 
nova viragem na sua vida. 
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O Babor Beauty Spa é um projeto inovador idealizado por Pau-
la Brás, que abriu há cerca de seis anos, no seguimento do 
salão de beleza também situado em Guimarães. Um espaço 
mais reservado que promove experiências únicas de relaxa-

mento e cuidado da pele, com recurso às mais avançadas técnicas de 
estética, aos melhores equipamentos e marcas exclusivas, como a Ba-
bor Cosmetics, uma marca alemã pioneira nos cuidados de pele. Numa 
atmosfera moderna e de luxo, o foco está no bem-estar dos clientes, 
daí haver a preocupação máxima em garantir a oferta dos melhores 
tratamentos desde a cosmética às massagens relaxantes e terapêuticas, 
baseadas em tecnologia não invasiva e de última geração.

Aliado a uma equipa de profissionais formados, o spa permite servi-
ços de estética dos quais se destacam a manicure e pedicure, maquilha-
gem, threading (depilação à linha de sobrancelha) e depilação a laser 
de iodo. Quanto aos cuidados de corpo, há tratamentos de endermolo-
gia LPG, radiofrequência, pressoterapia, electroestimulação e mesote-
rapia, uma técnica aplicada por uma médica especializada. O mesmo 
processo de aplicação acontece com os restantes serviços injetáveis de 
botox ou ácido hialurónico no rosto, paralelamente a tratamentos reju-
venescedores de anti-rugas.

O conceito segue o lema pioneiro de Paula Brás: a importância do 
detalhe. A preocupação com a excelência dos serviços oferecidos é o 
pilar de Babor Beauty Spa, assim como a procura em satisfazer as prin-
cipais necessidades dos clientes. O objetivo é proporcionar momentos 
inesquecíveis e especiais através de experiências tranquilas, que satis-
fazem ambiciosos desejos. 

POR Maria Inês Neto

BABOR BEAUTY SPA BY PAULA BRÁS

Babor Beauty Spa alia 
beleza e cuidado num 

espaço intimista

O Babor Beauty Spa, em Guimarães, é um 
espaço que promove experiências únicas 
de relaxamento e cuidado da pele.
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LÍNGUA DA SOGRA
Abriu em julho e é uma aposta certeira para as noites de verão. 
Em Esposende, num espaço acolhedor junto à praia, o Língua da 
Sogra é o spot perfeito para a diversão noturna nas noites mais 
quentes. Sugerimos uma visita à sexta-feira, noite em que o es-
paço convida a uma “Volta ao Mundo”, uma abordagem temáti-
ca diferente todas as semanas, com decoração, música e artistas 
convidados que levam os presentes numa viagem pelo globo.

ROOFTOP BAR SANTA LUZIA ARTHOTEL
Numa tentativa de oferecer ainda mais motivos para apreciar a 
cidade de Guimarães, o Santa Luzia Arthotel, localizado na Rua 
Francisco Agra, em pleno coração do centro histórico, é o sítio 
ideal para assistir ao pôr do sol na cidade berço. Aberto todos 
os dias das 21h à meia-noite, o Rooftop Bar é um local des-
contraído e elegante, funcionando num conceito lounge, com 
animação de DJ’s (só às sextas e sábados). 

FORTE SÃO JOÃO
Em Vila do Conde, bem ao lado da praia, o Forte São João é um 
espaço elegante e convidativo, com uma área ampla e várias 
noites temáticas ao longo de todo o verão. Aberto nas noites 
de quarta, sexta e sábado, o Forte São João tem ainda como 
ex-libris os Summer Sunsets aos domingos, das 16h às 23h.

BÔ ZEN OPEN AIR
No Castelo do Bom Jesus, com uma das melhores vistas sobre 
a cidade de Braga, o Bô Zen Open Air é um espaço a descobrir 
este verão, seja pelos sunsets de domingo, seja pelas animadas 
noites de música e animação ao sábado. Com uma aura acolhe-
dora, o espaço do Bô Zen Open Air é ideal para aquele momen-
to de descontração rodeado de amigos. Uma aposta certeira 
para viver em pleno o seu verão!

HONI BEACH DAY & NIGHT
É apelidado como Bosque na Praia e é um novo espaço na Praia 
dos Beijinhos, na Póvoa de Varzim. Com a melodia das ondas a 
acompanhar o ritmo da música, este espaço é, como o próprio 
nome indica, perfeito para dia e noite. Os cocktails, os sofás 
confortáveis, o pé na areia, tudo para lhe proporcionar as me-
lhores experiências do seu verão. 

OS MELHORES SÍTIOS 
para desfrutar do verão

VERÃO É SINÓNIMO DE FINAIS DE TARDE EM ESPLANADAS, NOITES 
QUENTES COM BRINDES À MISTURA E MUITA MÚSICA! A RUA FEZ 
UMA SELEÇÃO DOS MELHORES ESPAÇOS DA ZONA NORTE PARA 

DESCONTRAIR E VIVER O VERÃO AO MÁXIMO.

ESPAIRECER ESPAIRECER
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DESCOBRIR

POR Andreia Filipa Ferreira  

DESCOBERTAS DE VERÃO: 
aventure-se e descubra o 

melhor do nosso país nesta 
summer season

TAL COMO A RUA SE ORGANIZA PARA UMA VIAGEM POR TERRAS LUSAS, 
CONVIDAMO-O TAMBÉM A PARTIR À DESCOBERTA DO NOSSO PAÍS, POR 

TERRA OU AR, MERGULHANDO NAS MAIS BELAS PAISAGENS.

DESCOBRIR
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Em terra!
Comboio

THE PRESIDENTIAL TRAIN
Apelidado como a “joia da coroa” do património ferroviário português, 
o Comboio Presidencial foi responsável pelo transporte de chefes de 
estado, reis e até papas durantes mais de um século. Foi retirado de 
circulação em 1970, após receber a bordo figuras tão ilustres como 
a rainha Isabel II e o Papa Paulo VI. Contudo, graças ao seu restauro 
em 2010, mantendo o mobiliário e o charme característico intacto, o 
Comboio Presidencial está de novo em movimento, promovendo uma 
verdadeira gourmet train experience, uma viagem pelos sentidos num 
comboio com uma elegância de outros tempos. Deixamos já um avi-
so: ao pisar nas suas carruagens luxuosas, não há como não se sentir 
membro da realeza! O The Presidential Train é um projeto de luxo, 
que junta os melhores chefs Michelin do mundo aos melhores vinhos 
e produtos locais servidos a bordo do mais bonito comboio da nossa 
História, ao longo da linha do Douro.

Com a próxima viagem agendada para setembro, uma edição a pen-
sar nas vindimas, o The Presidential Train tem a estação de São Bento, 
no Porto, como ponto de partida e a estação do Vesúvio (perto de Vila 
Nova de Foz Côa), para uma visita à Quinta do Vesúvio e respetiva 
prova dos seus vinhos, como ponto de chegada. A bordo deste glamo-
roso comboio, terá oportunidade de apreciar as mais belas paisagens, 
saborear um almoço gourmet com harmonização de vinhos e distrair-se 
com algumas das diversões a bordo. 

A experiência neste The Presidential é uma oportunidade única de 
visitar a Quinta do Vesúvio, uma das propriedades que a família Sy-
mington escolhe manter fechada ao público, degustar os menus de 
talentosos chefs que têm a missão de promover uma verdadeira odis-
seia de sabores e acordar o nosso paladar e, ainda, conhecer as bonitas 
cores do Douro. 

Próximas datas: Harvest Edition, em setembro (29 e 30) e outubro 
(6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 e 28).

Fotografias©Arlindo Camacho
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DOURO ROYAL VALLEY HOTEL & SPA
Com todo o esplendor do Douro, o Douro Royal Valley Hotel & Spa, 
situado nas margens do rio, em Baião, é um elegante e contemporâneo 
hotel de cinco estrelas, com 70 quartos, spa e uma incrível e majestosa 
piscina infinita que nos combina a banhos com o horizonte como pano 
de fundo. Rodeado pelas ancestrais vinhas desta região, classificadas 
como Património Mundial da Humanidade, o Douro Royal Valley Hotel 
& Spa permite uma relação próxima entre hóspede e natureza.

AREIAS DO SEIXO
Localizado na zona Oeste de Portugal, a menos de uma hora de Lisboa, 
o hotel Areias do Seixo é um local mágico envolto em natureza, com 
os pinheiros, as dunas e o mar a compor o cenário idílico. O ponto alto 
da sua estadia neste hotel, composto por quase duas dezenas de villas 
acolhedoras, é a piscina infinita que proporciona uma surpreendente 
vista sobre o campo. 

CONRAD ALGARVE
Com todo o encanto algarvio, o Conrad Algarve é um luxuoso hotel de 
cinco estrelas. Nas suas principais atrações está uma piscina infinita, 
com uma vista privilegiada para a paisagem da Quinta do Lago. A de-
coração que ladeia a piscina engloba tochas de fogo que, ao anoitecer, 
atribuem uma aura mística ao espaço. 

THE YEATMAN
Reconhecido como um dos mais prestigiados hotéis de Portugal, o The 
Yeatman, no Porto, conta duas estrelas Michelin, mas há muito mais 
por descobrir nas valências deste charmoso espaço na invicta. A piscina 
de borda infinita, permitindo uma esplêndida vista sobre a cidade, é 
uma das atrações imperdíveis. 

SOBREIRAS ALENTEJO COUNTRY HOTEL 
De quatro estrelas, o Sobreiras Alentejo Country Hotel beneficia da 
tranquilidade e beleza da paisagem alentejana. Um autêntico refúgio 
no campo, este espaço é dotado de uma arquitetura contemporânea, 
composta pelos tons quentes alentejanos, e uma magnífica piscina pa-
norâmica com a natureza como principal motivo de atração nos dias 
mais quentes. 

PENHA LONGA RESORT
Situado em pleno Parque Natural Sintra-Cascais, o Penha Longa Resort 
é um resort de luxo composto por campo de golfe, spa, restaurantes e 
uma piscina panorâmica com uma tranquila e surpreendente vista para 
as colinas de Sintra. Bem no coração da natureza, o mergulho nesta 
piscina é, sem dúvida, um dos momentos mais altos do verão.

Na água!
As mais bonitas piscinas infinitas 

©Conrad Algarve
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No ar!
Passeios de Balão de Ar Quente

UP ALENTEJO
Marcado pelos tons quentes, o Alentejo é dono de uma paisagem idíli-
ca. Nesta altura de verão, com as temperaturas a convidar a aventuras 
do início ao fim do dia, sugerimos que comece o seu programa de ativi-
dades bem cedo, ao nascer do sol. De que forma? Um passeio de Balão 
de Ar Quente, organizado pela UP Alentejo! Subir aos céus a bordo de 
um balão de ar quente, deixando-se levar pelo sabor do vento, pode 
ser uma escapadela romântica e, ao mesmo tempo, um prazer solitário 
sem igual. Não há um destino marcado, graças à imprevisibilidade da 
brisa, mas a promessa é que a contemplação das paisagens alentejanas 
nunca o aborrecerá. 

Nestes dias quentes, até setembro, os voos de balão da UP Alentejo 
estão preparados para o levar rumo ao horizonte logo ao nascer do dia, 
no entanto, aos amantes do pôr do sol, sugerimos adiar o passeio para 
meados de outubro, altura em que há melhores condições atmosféricas 
para considerar essa hora do dia para a viagem.

Com um período de passeio que pode durar entre quatro a cinco 
horas, esta experiência da UP Alentejo tem várias opções para escolha: 
Voo Descoberta (desde 150€ por pessoa), a opção perfeita para iniciar 
o seu sonho de voar, num balão com capacidade de quatro a 16 pas-
sageiros; Voo Luxury (desde 190€ por pessoa), com personalização ex-
clusiva, permite aceder a um conjunto de experiências antes, durante 
e depois do voo; Voo Romântico (desde 680€), uma sugestão perfeita 
para um passeio com a sua cara metade. O voo é realizado num balão 
exclusivo para duas pessoas com todos os pormenores idealizados para 
proporcionar momentos inesquecíveis a dois; Voo Corporate (desde 
160€ por pessoa), uma sugestão para um evento com a sua empresa, 
como o lançamento de um novo produto, a atribuição de um prémio 
ou uma ação de charme para potenciais clientes; ou o Voo Cativo (des-
de 1500€), a pensar nos eventos em maior escala.  
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Swarovski, é tempo de brilhar ao 
mais alto nível

O tempo brilha na nova coleção de relógios para a estação de ve-
rão. Designs minimalistas e luminosos numa coleção que expres-
sa na perfeição o conceito de brilliance for all da marca. O modelo 
Cosmic Rock está disponível em quatro designs diferentes, sendo 
este em ouro rosa com uma camada brilhante de cristais pratea-
dos. A diretora criativa, Nathalie Colin, acredita que o relógio pode 
facilmente ser combinado com o outfit, e que para tal precisa de 
acessórios sofisticados, informais, atrevidos e coloridos. “Eu nun-
ca uso só um relógio, adoro misturar com pulseiras e criar um es-
tilo único no meu pulso”, partilha Nathalie.
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Luis Onofre, sapatos que fazem 
sonhar

E se uma peça de mobiliário se transformasse num sapato? O re-
sultado deu origem a uma colaboração inesperada e única entre 
Luis Onofre e a Koket, uma marca de mobiliário, numa coleção de 
verão elegante e sofisticada. O estilista português inspirou-se nas 
curvas metálicas que compõem a estrutura do banco Mandy e pas-
sou-as para a arquitetura de um salto, em modelos de sandálias e 
mules. A elegância funde-se com a prática através da combinação 
entre as aplicações metálicas e o cetim ou camurça em tons que 
vão do clássico preto aos desejáveis tons de azuis e rosas.

Eleuterio, a técnica de filigrana 
em joias radiantes

A nova coleção de joias reinventa a arte da filigrana na sua apli-
cação tradicional de fios muito finos de ouro ou prata, onde cada 
peça foi desenhada e criada cuidadosamente de forma a garantir 
a máxima qualidade técnica de produção. Dentelle é uma linha de 
muito brilho em joias contemporâneas e arrojadas. As superfícies 
polidas de ouro criam nuances e reflexos com toques coloridos de 
esmalte em contraste com o brilho dos diamantes cravejados num 
efeito moldura.

Elisabetta Franchi, muito brilho e 
glamour

A estação mais quente do ano veste-se de muita elegância em tons 
claros e frescos, como o azul, o rosa, amarelo e o branco. Os looks 
minimalistas ficam completos com acessórios mais detalhados, com 
várias aplicações, texturas e padrões.  As carteiras assumem tama-
nhos mais pequenos, as típicas mini bags, que combinam na perfei-
ção tanto em looks mais arrojados como nos mais descontraídos. 
Este modelo pode ser conjugado com looks mais simples, como ves-
tidos lisos minimalistas, tanto para o dia a dia como para um jantar ou 
uma saída à noite. 
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Castelbel, aromas nacionais que 
chegam às nuvens

A marca nacional especializada no fabrico de produtos de beleza uniu-se à 
TAP Air Portugal, numa parceria Tap Executive by Castelbel. O desafio passa 
por oferecer a todos os passageiros da Classe Executiva os novos Amenity Kit, 
umas bolsinhas de toilette que permitem dar a conhecer e homenagear os 
seis principais pontos turísticos nacionais com base nos seus aromas carac-
terísticos. O Porto cheira a camélias, Lisboa a manjerico, o Algarve a sais mari-
nhos e laranja e Sintra a hera. Já a Madeira tem o aroma a funcho e os Açores a 
leite. Todas ilustram ainda as paisagens às quais os aromas remetem.
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American Tourister, hit the road

É um convite para partir à aventura, viver novas experiências e con-
quistar o mundo. Poder descobrir e explorar novos lugares, aqueles 
que estão escondidos numa bucket list sem fim, e dar vida aos so-
nhos. Colecionar as melhores recordações, momentos e histórias. 
Seja para uma viagem de dois dias ou dois meses há sempre um 
tamanho ideal, uma cor marcante e um estilo único. Para todos os 
sonhadores há um bilhete de ida à sua espera, um mundo a desco-
brir e uma mala cheia de desafios. Para todos os viajantes há uma 
American Tourist perfeita.

Longines, luxo contado ao segundo

A marca suíça de relojoaria de luxo orgulha-se de uma longa tradição 
marcada pela elegância e desempenho dos seus modelos. A linha Hy-
droConquest é pensada nos homens e mulheres modernos que procu-
ram um acessório de pulso forte, com alto desempenho e que combine 
inovação técnica com elegância. Este modelo é mais desportivo do que 
os clássicos da marca e apresenta uma caixa em aço inoxidável com um 
mostrador em cristal de safira, resistente a qualquer risco e quebra, e 
ainda com várias camadas de revestimento antirreflexo.

BOSS, olhos postos na próxima 
estação

A coleção outono/inverno dá destaque aos volumes facetados 
e aos materiais distintos, em particular ao acetato e o titânio. 
Cada modelo é idealizado ao pormenor, apresentando um design 
sofisticado, detalhes modernos e elevados padrões de qualida-
de e conforto. Com inspirações vintage, modelos como o BOSS 
0999/S ganham um formato ousado que realçam a frontal e as 
hastes, numa gama de cores em Havana e nuances castanhas. 

ATELIER
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PORTO DOS PIRATAS
Bem-vindo ao mundo dos 

piratas... onde a pizza é tesouro!

A
ncorada numa das mais reconhecidas artérias de Vila 
Nova de Famalicão, na Avenida dos Descobrimentos – e 
o leitor já perceberá que até o nome da avenida pare-
ce respeitar o conceito desta casa -, a pizzaria temática 
Porto dos Piratas é um mundo que se abre aos nossos 
olhos como um tesouro que finalmente conseguimos ti-

rar do baú. À primeira vista, pode parecer-nos estranho que os piratas 
tenham atracado bem no coração de Famalicão, mas quando pisamos 
o interior entendemos facilmente que o mar está na alma deste proje-
to liderado por Adriano Cavaleiro, o capitão que traz a boa disposição 
brasileira (e também o sotaque carioca) a este Porto dos Piratas. Cum-
primentados logo à entrada pela figura inconfundível do Capitão Jack 
Sparrow, a personagem da saga Piratas das Caraíbas interpretada por 
Johnny Depp, este vilarejo pirata que traz somente pizza às mesas dos 
marujos que entram neste mundo encantado é um autêntico ambiente 
cinematográfico. Até há filmes em constante exibição, num grande ecrã 
que partilha as atenções com todas as ornamentações – detalhadas, cria-
tivas e profundamente ligadas ao conceito do mar e dos Descobrimentos 
portugueses. Há cordas, há coletes, há esqueletos piratas, há mapas de 
tesouro, há leme e... há um barco de sete metros e quatro toneladas sus-
penso no teto! Não, não é ficção. Bem-vindo ao universo pirata!

O IMAGINÁRIO DISNEY, COM AS SABOROSAS 
PIZZAS BRASILEIRAS

Adriano Cavaleiro e a esposa Denise Rossa são cidadãos do mundo. 
Adriano nasceu no Brasil, mas os pais são portugueses. É da sua avó, 
natural de Trás-os-Montes, que surge a receita secreta do molho da pi-
zza que, hoje, Adriano inclui nas sugestões do Porto dos Piratas. Denise 
traz o Brasil na voz e no coração, mas as influências italianas garan-
tem-lhe um bom gosto que imprime nos seus projetos de arquitetura e 
decoração. Com um percurso profissional diverso, do Brasil aos EUA, 
Denise traz consigo toda a experiência dos vários trabalhos temáticos 
já desenvolvidos (é de referir que Denise foi a responsável pela deco-
ração do deslumbrante McDonalds brasileiro inspirado na saga Harry 
Potter). Ambos, viveram em Orlando, nos EUA, nas costas do Magic 
Kingdom, o Parque Disney que inspirou o Porto dos Piratas. Vindos 
para Portugal, Adriano e Denise procuraram criar um conceito diferen-
te, único no país, dando à pizza a importância devida, não a tratando 
como “comida de segunda classe”. “A nossa intenção foi transportar 
as pessoas para um mundo encantado, trazendo uma temática única 

COZINHAR

POR Andreia Filipa Ferreira  FOTOGRAFIA Nuno Sampaio
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a uma pizzaria em Portugal. Orgulhamo-nos em dizer que somos a 
maior pizzaria que só vende pizza. O que nós oferecemos são pizzas 
brasileiras, ou seja, a massa é diferente, o molho é diferente, o recheio 
é diferente! Não servimos as típicas pizzas italianas”, explica-nos o chef 
Adriano. Com mais de 40 sabores disponíveis, as pizzas do Porto dos 
Piratas têm todas nomes piratas. Não estranhe, portanto, se lhe for 
apresentada uma pizza Capitão Gancho, Calipso, Davy Jones, Barba 
Negra, Caribe, Coração de Duquesa, Olho de Vidro ou até, a mais pi-
cante, Olho do Diabo. 

No entanto, é importante destacar ao leitor que a Porto dos Piratas é 
uma pizzaria com um serviço diferente: embora haja opções à la carte 
(à segunda e terça-feira), a especialidade da casa é o rodízio, convi-
dando os visitantes a descobrir os diversos sabores. Experimente tentar 
comer as 40 pizzas do menu! Aceita o desafio? Acompanhe a refeição 
como manda o código pirata: rum! Ou então, experimente as caipiri-
nhas, a sangria, o típico Guaraná brasileiro ou as cervejas portuguesas 
Super Bock 1927. 

Com uma área específica para entreter os mais pequenos, no segun-
do piso do restaurante, piso esse que garante uma visão privilegiada 
para o interior do barco pirata que “naufragou” neste Porto, a pizzaria 
envolve-nos num ambiente que parece ter uma melodia própria – e, 
claro, o toque do sino, ao balcão, ajuda à banda sonora. Também a 
iluminação do espaço, marcada pelos candeeiros altos de luz branda, 
trazem uma aura mística, a fazer lembrar os momentos de suspense 
nos filmes que preenchem a nossa memória pirata. 

“A MASSA E O MOLHO SÃO SEGREDO DO CAPITÃO!”
Tentámos. Não resultou. Depois de experimentarmos a pizza Terra à 
Vista, onde o queijo-creme caseiro faz-se sentir no paladar, fizemos a 
pergunta que, à partida, já sabíamos que a resposta estaria guardada 
a sete chaves: qual é o segredo das pizzas do Adriano? “Os ingredien-
tes sempre frescos e os produtos de qualidade sempre média-alta ou 
muito alta. Quanto à massa e ao molho, a receita está guardada num 
baú acorrentado”, graceja Adriano. Tecendo honestos comentários à 
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Adriano Cavaleiro, chef do Porto dos Piratas.  

fidelidade da sua equipa, jovem e diversificada (são 15 os colaborado-
res no total), o capitão deste Porto dos Piratas deixa um convite dire-
to: “Venham, deem-se ao direito de uma nova experiência, provem as 
nossas pizzas, porque somos únicos em Portugal e estamos aqui perto. 
Venham abertos para uma nova experiência gastronómica”. 

Convém ainda destacar que o menu de rodízio do Porto dos Piratas 
inclui as pizzas salgadas, a batata frita, a sobremesa (que são as pizzas do-
ces) e o café. O restaurante fecha à quarta-feira para descanso do pessoal. 

PROJETO BY MADE: AS RESPONSÁVEIS 
PELA DECORAÇÃO ÚNICA

Com Adriano ao leme da cozinha do Porto dos Piratas, Denise e Marta 
dedicaram-se a toda a conceptualização decorativa do espaço. Juntas, 
fundaram, há cerca de dois meses, o gabinete Projeto by Made sediado 
na Avenida de França, em Vila Nova de Famalicão. O projeto desta 
pizzaria tem sido o melhor cartão de visita do seu trabalho, que é facil-
mente descrito como uma união de forças. “O nome do nosso atelier é 
a junção dos nossos nomes próprios. Achamos que ficava interessante 
e com um toque internacional”, esclarecem as arquitetas. Com já vá-
rios projetos no ramo de hotelaria, aliando a paixão pela arquitetura e 
pela decoração, Denise e Marta têm uma veia criativa bastante inter-
nacional, servindo as experiências de ambas para limar essa mistura 
de influências conforme os projetos que têm em mãos. “Buscamos para 
cada projeto o melhor da arquitetura do país. Por exemplo, em Portu-
gal, remetemo-nos às origens, às tradições, à valorização do produto 
português, dando-lhe, por vezes, nova vida e diferente roupagem”, 
explica-nos Marta, enquanto Denise acrescenta: “Se o cliente quiser 
remodelar o seu apartamento, nós procuramos reciclar as peças que o 
cliente já tem, até porque por vezes há um carinho especial associado 
a determinada peça”.  

Tentando impedir que as pessoas desvalorizem o que têm, Denise e 
Marta mantêm-se ativas numa constante procura por novos conceitos, 
novas práticas e novos projetos que as façam dar largas à criatividade.  

COZINHAR

Marta Silva e Denise Rossa, 
responsáveis do Projeto by Made.

Equipa do Porto dos Piratas.
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Praia, gelados e Economia
“PARA O CONSUMIDOR, CLARO ESTÁ, MELHOR DO 
QUE OS VENDEDORES ESTAREM LOCALIZADOS NA 
POSIÇÃO SOCIALMENTE ÓTIMA, É MESMO ELES 
PERCORREREM A PRAIA, ANUNCIANDO OS SEUS 
PRODUTOS COM PREGÕES QUE, POR MOMENTOS, 
NOS TORNAM NOVAMENTE CRIANÇAS”

ECONOMIA
por Sílvia Sousa

H
ouve um tempo em que as minhas férias grandes eram 
mesmo muito grandes, com idas frequentes à praia, na 
Costa da Caparica. Os meus avós maternos moravam 
na margem sul e, vivendo em Lisboa, era conveniente. 
Na altura, as praias do Rei, da Rainha, Morena, Sereia 
não tinham quaisquer apoios de praia e o estaciona-

mento era ao longo da estrada de terra batida e areia, com sorte par-
cialmente à sombra e sem nenhuma roda ficar atolada. 

Mal chegávamos, percorríamos o areal até à água de onde saímos 
meio roxos, a tremer e com os dedos enrugados. Recordo-me apenas de 
uma preocupação – memorizar a localização do chapéu de sol, onde, 
nas raras vezes que nos acompanhava, se encontrava sentada a minha 
avó Xica que, mal nos avistava, pegava numa navalha e cortava fatias 
de pão alentejano que nos estendia juntamente com nacos de queijo 
de cabra curado, a mesma navalha que serviria para cortar talhadas de 
melão ou melancia. 

Este era o tempo que passávamos nas toalhas, ouvindo ao longe os 
pregões dos vendedores de gelados e de línguas da sogra que percor-
riam, incansáveis, as praias. Também havia vendedores de bola de ber-
lim, na altura, transportadas em cestos de verga e servidas em pedaços 
de papel manteiga. Não sei se se venderão bolas de berlim em praias 
que não as portuguesas, mas a venda de gelados nas praias é universal 
e a Economia não é alheia a tal fenómeno. 

Aliás, a teoria económica propõe-nos o modelo de Hotelling (1929) 
que nos transporta para o imaginário estival de praia e gelados, pro-
pondo uma resposta relativamente à localização ótima de dois vende-
dores de gelados, ao longo de uma praia pela qual os veraneantes se 
distribuem de forma uniforme, assumindo um produto similar, preços 
regulados, custos de produção constantes, ausência de custos de re-
posicionamento, uma procura pouco sensível a alterações dos preços 

(inelástica) e custos de transporte assumidos pelos consumidores. Se, 
intuitivamente, poderíamos pensar que a localização ideal seria nas 
posições ¼ e ¾ da linha da praia, os resultados da análise concluem 
que, para maximizar o lucro, os vendedores tenderão a posicionar-se 
ambos no centro da praia. Este resultado, não sendo o mais intuiti-
vo ou socialmente ótimo, será o que resultará da livre concorrência. 
Este modelo apresenta versões mais elaboradas com hipóteses menos 
rígidas, como por exemplo, a possibilidade de ajustar preços, de dife-
renciar o produto ou de entrada de novos vendedores de gelados no 
mercado. Contudo, a sua versão mais simples já ajuda a compreender a 
aglomeração de alguma atividade económica ou mesmo, alterando do 
contexto, o posicionamento ideológico dos partidos políticos. 

Para o consumidor, claro está, melhor do que os vendedores estarem 
localizados na posição socialmente ótima, é mesmo eles percorrerem a 
praia, anunciando os seus produtos com pregões que, por momentos, 
nos tornam novamente crianças. 

Sobre o Autor
Economista, Universidade do Minho.
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Mariscos
ROMANDO SUSHI CAFFÈ E ROMANDO PRIVÉ

Considerado um selo de qualidade na área gastronómica do 
Norte, o grupo Romando tem já vários espaços que merecem a 
sua visita nos dias de verão. Começamos pelo Romando Sushi 
Caffè, junto à marina de Vila do Conde, um espaço agradável 
e uma escolha acertada para quem quer experimentar sushi 
pela primeira vez. Com a comida tradicional japonesa como 
estrela da carta, o Romando Sushi Caffè é um local com uma 
elegância única. Sugerimos uma visita ao sunset, experimen-
tando um dos típicos cocktails.
Já o Romando Privé é um espaço em Árvore, também Vila do 
Conde, e é perfeito para aquele jantar de verão que junta os 
amigos ou para a refeição romântica que anda a prometer à sua 
cara metade. Sugerimos um cocktail antes da refeição, num es-
paço requintado com o tom dourado a sobressair do negro da 
decoração. Intimista, este espaço combina a cozinha asiática à 
fusão. O champagne Dom Pérignon é aqui o ex-libris. 

O MARINHEIRO
Descrito pelos críticos do Guia Michelin como “um barco en-
calhado em terra firme”, salientando a original arquitetura 
do restaurante na Póvoa de Varzim, o Marinheiro é o espaço 
ideal para os amantes dos produtos do mar. Com as raízes 
poveiras a influenciar a cozinha, com diversas especialidades 
regionais de peixes e mariscos, este restaurante merece a sua 
visita. Sugerimos que experimente a espetada de marisco com 
lulas, o misto de marisco à Marinheiro, o arroz de Lagosta...

A CABANA
Localizada na Apúlia, est’A Cabana é um refúgio para os eter-
nos enamorados do marisco. Com uma decoração bastante 
rústica, respeitando a memória piscatória (o restaurante está 
instalado numa antiga cabana onde os pescadores guarda-
vam o sargaço que apanhavam na praia), A Cabana é reco-
nhecida pelos seus pratos saborosos de peixe e marisco. O 
polvo também tem aqui um lugar de destaque! Caso não seja 
apreciador destas iguarias, existe sempre a possibilidade de 
escolher as carnes grelhadas para a sua refeição. 

CAXIMAR
A um passo do areal, o restaurante Caximar tem o mar como 
cenário e é esse mesmo mar que traz à sua mesa. Num am-
biente tradicional e acolhedor, o Caximar, nas Caxinas, em 
Vila do Conde, é um sítio que deve ter em consideração nas 
suas escolhas. Sugerimos experimentar aqui a sapateira re-
cheada e os mistos de mariscos. 

ESTES SÃO OS LOCAIS GASTRONÓMICOS 

que deve ter na sua lista 
Verão, altura que convida a refeições leves, à beira-mar, com um 
cocktail como companhia. É a estação das esplanadas, de maris-
co à mesa e bebidas à discrição. É momento de experiências culi-
nárias, de sushi, de mojitos e outros regalos internacionais que, 

em Portugal, se servem como tradição. A RUA foi procurar alguns 
sítios para comer e beber na nossa linha costeira... e saltámos a 

fronteira do Minho! Aceita o nosso convite?

Cocktails
O RED FROG

Foi o único bar do país a integrar a lista dos World’s 50 Best 
Bars em 2017 e já foi considerado várias vezes o Melhor Bar 
de Portugal. Desde julho que tem em vigor a nova ementa 
de cocktails, composta por 34 opções criadas de raiz, com a 
originalidade e irreverência característica desde bar lisboeta. 
“Aqui, há sempre cocktails para os verdadeiros entendidos, 
novidades para quem os está a descobrir e surpresas cons-
tantes para quem procura uma experiência diferente”, dizem 
os responsáveis Paulo Gomes e Emanuel Minez. Craddock’s 
Reviver (vodka, pineapple Madeira, petit manseng, cominhos 
e toranja amarela clarificada), Nasty Silence (vermute com 
flor de sabugueiro, urtiga e patchouly), Improved Heritage 
(feito com whisky McCallan) ou o Too Famous to be Naked 
(com pimenta de Sichuan) são apenas algumas das suges-
tões que lhe deixamos. 

THE GIN HOUSE
Como o próprio nome indica, na baixa do Porto existe uma 
verdadeira casa para os amantes de gin. Com diversas refe-
rências de gin, águas tónicas e outros aromatizantes, a The 
Gin House é um local moderno, ideal para uma experiência 
diferente numa noite de verão. 

TERRACE LOUNGE 360o

Com a paisagem sobre o Rio Douro como quadro principal, 
o Terrace Lounge 360º fica situado no último andar do Espa-
ço Porto Cruz, um espaço dedicado ao vinho do Porto. Para 
além de servir alguns petiscos perfeitos para acompanhar 
o pôr do sol, este refúgio da invicta tem na carta algumas 
das melhores opções de cocktails, todos criados por Paulo 
Ramos, da Cocktail Academy.

THE ROYAL COCKTAIL CLUB
Também na baixa do Porto, envolto em elegância, encontra-
mos o The Royal Cocktail Club, um espaço com uma deco-
ração sofisticada, em tons de castanho e bronze. Com várias 
opções de cocktails de assinatura, este espaço é perfeito para 
se deixar levar. Uma sugestão? Peça conselhos ao barman e 
experimente, sem medos, o que ele lhe propuser. O profissio-
nalismo da casa não o vai desiludir. 

SKY VALLEY LOUNGE TERRAZA
Para além dos deliciosos menus de sushi e outras opções 
japonesas, o Sky Valley Lounge Terraza, em Esposende (e 
agora também em Vilamoura), é um espaço moderno, com 
uma vista perfeita para experimentar um cocktail. Sugeri-
mos os mojitos e os gins, mas deixe-se surpreender pelas 
escolhas dos profissionais da casa. 

COZINHAR

Red Frog
©Jorge Simão
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MIMOSAS

à Intimidades
INGREDIENTES
Mimosa Frutos Vermelhos e Champanhe
Champanhe
Amoras e framboesas
Xarope de Groselha
Sumo de uma laranja
      
Mimosa de Melancia (Sem álcool)
Sumo de melancia
Água com gás
Sumo de lima

PREPARAÇÃO
Mimosa Frutos Vermelhos e Champanhe
· Preparar o copo: molhar a beira do copo com água e 
de seguida passar em sal fino e açúcar.
· Triturar uma amora e uma framboesa no fundo 
do copo e regar com um pouco de xarope de grose-
lha. Juntar o champanhe e o sumo de uma laranja. 
Por fim, colocar por cima umas gotas de xarope de 
groselha e decorar com uma espetada de amoras e 
framboesas.

Mimosa de Melancia (Sem álcool)
· Preparar o copo: molhar a beira do copo com água e 
de seguida passar em sal fino e açúcar.
· Fazer sumo de uma fatia de melancia (colocar na li-
quidificadora). Juntar a água com gás e o sumo de meia 
lima. Decorar com melancia e uma rodela de lima. 

O s sunsets estão na moda! Comer sushi 
está na moda. E as mimosas também 
já se tornaram moda. Como gostamos 
de estar a par das tendências gastro-

nómicas não poderíamos passar o verão sem vos 
presentear com as nossas mimosas.
E como pensamos nos pequenos e graúdos, te-
mos duas opções: uma com álcool e uma sem 
álcool. Aproveitamos e usamos fruta da época: 
laranja e melancia. 
Mais receitas em intimidadesnacozinha.blogspot.pt. 
Procure-nos nas nossas redes sociais (Facebook e 
Instagram): Intimidades na Cozinha.
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TITULAR ROSÉ BLUSH EDITION 2017
Com o selo de qualidade da Caminhos Cruzados, a coleção Titular é 
uma gama de vinhos do Dão, com grande potencial de envelhecimento 
em garrafa e são o elemento essencial para uma refeição que se quer 
recheada de boas conversas. Este Titular Rosé Blush Edition 2017 é 
feito exclusivamente de Touriga Nacional, apresenta uma cor leve e 
um teor alcoólico de 13,4%. “Pretende-se com este vinho obter um 
compromisso entre a riqueza e complexidade da casta e a ligeireza e 
alegria que só um rosé com poucos taninos permite atingir”, referem 
os produtores. 

CRASTO ROSÉ 2017
Com toda a excelência típica dos vinhos do Douro, este Crasto Rosé 
2017 da produtora Quinta do Crasto é composto por duas castas: Tinta 
Roriz (85%) e Touriga Nacional (15%) e apresenta uma cor salmão 
brilhante. Com uma excelente frescura aromática, onde se detetam 
facilmente as notas de frutos silvestres do Douro em sintonia com as 
notas florais, este vinho rosé é uma proposta que, na boca, revela uma 
estrutura polida, de taninos de textura suave e excelente mineralidade. 
O teor alcoólico é de 13%.

QUINTA DA BOA ESPERANÇA ROSÉ 2015
Com casta Castelão, Touriga Nacional e Syrah na sua composição, este 
rosé da Quinta da Boa Esperança, uma empresa familiar com bastante 
consciência ambiental sediada nas terras da Zibreira, região de Lisboa, 
entre o Oceano Atlântico e a Serra de Montejunto, é de cor salmão 
pouco intensa e apresenta um aroma fino e delicado. Na boca, é um 
vinho fresco, intenso e com um final muito longo. É composto por 
12,5% de álcool. 

SANTOS DA CASA DOURO ROSÉ 2017
Produzido pela Santos & Seixo, este vinho rosé apresenta uma tona-
lidade rosa claro, um aroma repleto de fruta e uma forte intensidade 
aromática. Leve, fresco e com boa acidez, o Santos da Casa Douro Rosé 
2017 é uma ótima escolha para este verão. 
Importa referir que os vinhos Santos da Casa remetem para as várias 
regiões vitivinícolas de maior relevo a nível nacional. As diferentes 
gamas Colheita, Reserva e Grande Reserva valorizam as sensações, os 
sabores e o carácter provenientes de cada terroir.

QUINTA DO MONTE D’OIRO LYBRA ROSÉ 2017
Localizada em Alenquer, na região de Lisboa, a Quinta do Monte d’Oi-
ro apresentou recentemente o seu Quinta do Monte d’Oiro Lybra Rosé 
2017, com uma cor blush que sugere um vinho elegante, com suges-
tões de maçã fresca, cerejas e bagas. Leve e fresco, o produtor apre-
senta este vinho como “fresco, vibrante e harmonioso”. É um rosé bem 
estruturado, seco e sem taninos expressivos, tornando-se gastronomi-
camente muito versátil. 

QUINTA DE SANTIAGO ROSÉ 2017
Com uma história familiar rica, a Quinta de Santiago está localizada na 
sub-região de Monção e Melgaço e apresentou, no início da primavera, 
o seu mais recente rosé. Elaborado exclusivamente a partir de uvas 
próprias, das castas Touriga Nacional, Tinta Roriz e Alvarinho, este 
Quinta de Santiago Rosé 2017 é um vinho delicado e refrescante e re-
vela notas de framboesa e ginga fresca. De cor salmão e perfume com-
plexo, é um vinho fresco e equilibrado, perfeito para os dias de verão. 

Os vinhos rosé que merecem um 
lugar à mesa este verão

SEJA NUM JANTAR AO PÔR DO SOL, SEJA 
UM SIMPLES TRAGO DE PRAZER, OS VINHOS 

ROSÉ PORTUGUESES ESTÃO NA MODA E NÓS 
FIZEMOS UMA SELEÇÃO PARA SI!
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Em Viana do Castelo, cidade rica em atividades ao ar livre, o 
verão é um mar de possibilidades. Seja dentro ou fora de água, 
a RUA traz-lhe algumas sugestões que podem tornar as suas fé-
rias bem mais radicais. A maior vantagem desta nossa seleção? 

Pode encontrar todas as opções de atividades desportivas num único 
local: o FeelViana Sports Center, um centro de atividades outdoor com 
propostas náuticas inserido no reconhecido FeelViana Hotel. 
Situado na Praia do Cabedelo, o Sports Center é um espaço vocacio-
nado para o turismo ativo e bem-estar, proporcionando um convívio 
em plena natureza, de forma a aproveitar as condições naturais que 
a cidade de Viana do Castelo oferece no mar, rio ou montanha. Com 
uma equipa de formadores da mais alta competência, as propostas são 
muitas e para todos, desde iniciantes até aos mais experientes. 

WINDSURF
Como o vento é importante para o Windsurf, a Praia do Cabedelo reúne 
condições excelentes para a prática desta atividade. Entre Moledo e 
Esposende, a paisagem é extraordinária, assim como a intensidade do 
vento ao longo do percurso. A todos os que se quiserem aventurar na 
navegação e aprender a dar os primeiros passos no Windsurf, o Feel-
Viana proporciona formação, tanto aos mais pequenos como a adultos. 
Antes de entrar na água, é necessário aprender as bases. As primeiras 
horas em terra serão para adquirir noções básicas para leitura dos bo-
letins meteorológicos, posicionamento do corpo e aquecimento mus-
cular. Depois, passa-se à formação na água, onde aprende a mudar de 
direção, quedas na água, levantamento da vela e navegação. O número 
de aulas depende do seu desenvolvimento e aptidão. Independente-
mente de como correr, diversão e segurança estão garantidas. 

KITESURF
A Praia do Cabedelo tem vindo a tornar-se um local de referência para 
a prática de Kitesurf, devido às suas condições naturais extraordiná-
rias. Emoção, aventura, liberdade e desafio são as palavras associa-
das a quem pratica esta atividade. Terá ao seu dispor equipamento da 
marca Cabrinha, internacionalmente reputada, e que pode ser alugada 
no Sports Center. Se costuma praticar esta modalidade, esta é mais 
uma oportunidade para o fazer; se tem a vontade de experimentar 
e de descobrir o Kitesurf, aceite este desafio e viva uma experiência 
inesquecível. Os instrutores estão preparados para acompanhar alunos 
iniciantes. Se quer que esta não seja apenas uma só experiência, ainda 
tem a possibilidade de ter aulas particulares ou em grupo e de a forma-
ção ser dada em diferentes idiomas.

DESPORTO NO MAR: 
as melhores opções 
em Viana do Castelo

POR Rita Almeida  FOTOGRAFIA FeelViana Hotel 
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STAND-UP PADDLE 
Outra das modalidades que poderá praticar no FeelViana Sports Center 
é o Stand-Up Paddle, mais conhecido como SUP. É uma das melhores 
maneiras para desafiar o seu corpo a encontrar equilíbrio e força mus-
cular. Sobre uma prancha mais longa e mais larga do que a do surf, 
com o auxílio de uma papagaia, a prática de SUP no Cabedelo pode 
decorrer nas águas serenas do Rio Lima ou nas águas mais aventurei-
ras do Atlântico. Se precisar da ajuda de alguém, tem ao seu dispor 
instrutores que o guiarão naquilo que precisar. O espaço também ofe-
rece Tours de SUP, em grupo ou individual, uma forma interessante 
de conhecer os segredos da região e da cidade, permitindo observar a 
cidade, a atividade piscatória e o património rico e natural. Há vários 
motivos para fazer SUP e um deles poderá ser a procura pelo relaxa-
mento. A pensar nisso, o Sports Center proporciona o Stand Up Paddle 
Yoga, de junho a setembro. Desta forma, em grupo, pode encontrar-se 
em comunhão com a natureza, com a ajuda do instrutor que o guiará a 
desempenhar sequências de posturas suaves, enquanto flutua na água, 
libertando a tensão interior.

VELA
Aceite o desafio e sinta a liberdade que se sente num passeio de barco 
à vela. O veleiro Seascape 18 garante-lhe conforto e segurança, sendo 
acessível e fácil de manusear. Para os mais novos, há a possibilidade 
de participar em aulas e experiências em embarcações Optimist e Class 
420. No caso de ser um velejador experiente e possuir Carta de Mari-
nheiro, poderá assumir os comandos da embarcação; se não for o caso, 
há alguém da equipa do Sports Center que fará isso por si. Para quem 
pretende aprender a velejar ou aperfeiçoar a sua performance, há cur-
sos com instrutores qualificados. 
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MINHO CICLÁVEL

O turista invisível
POR Victor Domingos

Há dias, tive a oportunidade de conversar com um simpá-
tico turista alemão que estivera alguns dias em Braga e 
que seguiria de bicicleta pelos caminhos e estradas de 
Portugal, com destino a Faro. Foi uma conversa breve, 

mas deixou-me a pensar sobre o modo como em Portugal abor-
damos o Turismo. 

É com alguma frequência que me cruzo com turistas que visitam o 
nosso país de bicicleta e em quem quase ninguém repara. Lembro-me, 
por exemplo, de uns jovens sul-coreanos, de um reformado austríaco, 
de um casal de irlandeses com uma filha pequena, de um casal de 
espanhóis, de brasileiros… Conversa puxa conversa, percebe-se que 
damos passos pequeninos, mas temos ainda muito por fazer nesta ma-
téria. A nossa rede viária, apesar da progressiva criação de vias ciclá-
veis e do fantástico trabalho de inventariação levado a cabo pelo Paulo 
Guerra dos Santos (Rede Nacional de Cicloturismo) está a milhas do 
que se faz no resto da Europa. Mas também a falta de outras infraes-
truturas e serviços importantes, como os estacionamentos adequados 
para bicicletas ou o seu transporte nos comboios, que em muitos casos 
continua a ser incerto ou quase impossível, são fatores que, por vezes, 
desapontam estes turistas, que vêm tão desejosos de se apaixonarem 
por este país do sol fantástico e das pessoas acolhedoras.

Ao mesmo tempo, e ainda que gostemos de pensar em nós como 
gente de bem, que sabe e gosta de receber da melhor forma quem 
nos visita, na estrada nem sempre somos assim tão amigáveis para 
com estes viajantes. Talvez porque perdemos o hábito de nos deslocar-
mos de bicicleta, parece que nos esquecemos de como é. Ao volante, 
buzinamos, aceleramos, fazemos ultrapassagens arriscadas e assusta-
doras, mostramo-nos impacientes e pouco tolerantes para com quem 
viaja de bicicleta. Sem dúvida, um mau cartão de visita do nosso país.

Claro que nem todos nos comportamos desse modo ao volante. 
Mas, às vezes, só refletimos a sério sobre isto quando finalmente pe-
gamos também na nossa bicicleta e nos fazemos à estrada. Percorrer 
o país de lés a lés em cima de uma bicicleta. Ir a Fátima. Fazer uma 
peregrinação a São Bento a pedalar. Ir de bicicleta até à praia, ao ho-
tel, ao parque de campismo. Porque não?

Para sabermos acolher melhor quem nos visita, e também para nós 
próprios podermos descobrir e desfrutar dos prazeres de uma longa 
pedalada, nada como pegar nas bicicletas e pedalar. Vai ser uma aven-
tura inesquecível. E verá então que, quando encontrar um ciclista no 
seu caminho, em vez de se enervar e carregar na buzina, vai antes 
abrandar, sorrir e pensar “força aí, companheiro, que se eu pudesse, 
também ia hoje de bicicleta!”. 

Sobre o Autor
Membro da Associação Braga Ciclável
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AO VOLANTE

TOYOTA PRIUS 
Plug-in Hybrid

AO VOLANTE

EFICIENTE E DINÂMICO
POR João Lobo Monteiro
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L ançado há mais de vinte anos como primeiro carro híbrido de pro-
dução em série, o Prius está já na sua quarta geração. Este Toyota 
Prius Plug-in Hybrid tem a vantagem de poder ser carregado numa 
tomada elétrica, a que se junta uma bateria com maior capacida-

de, resultando num automóvel capaz de fazer as deslocações quotidianas 
em modo Electric Vehicle (EV).

Aumentando a capacidade da bateria, o Plug-in Hybrid duplica o raio 
de ação do modo EV da anterior geração e melhora a autonomia elétri-
ca de condução, em média, para 50 km, reduzindo significativamente a 
frequência com que o motor de combustão é posto em funcionamento. O 
limite de velocidade também aumentou, dos 85 km/h para os 135 km/h.

Outra das inovações deste Prius são os dois motores elétricos. Um 
deles é o gerador do sistema híbrido, que atua como um segundo motor 
quando circula em EV, o que permite uma média de consumo abaixo dos 
2 litros/100 km.

Com maior velocidade de recarga, para favorecer a conveniência de 
utilização, o Toyota Prius Plug-in apresenta ainda um painel solar no teja-
dilho, capaz de gerar energia elétrica para carregar a bateria do sistema 
híbrido. Quando o carro está estacionado, mas não ligado a uma tomada, 
o teto solar carrega a bateria solar que, quando está completa, fornece 
energia para a bateria híbrida principal.

Durante a condução, o sistema de carregamento solar carrega a bateria 
auxiliar de 12 volts, compensando os consumos adicionais e reduzindo, 
assim, o gasto de energia da bateria híbrida principal. Este carregamento 
solar pode aumentar a autonomia de condução 100% elétrica do novo 
Prius Plug-in até um máximo de cinco quilómetros por dia, o que equivale 
a cerca de 1000 km de condução isenta de emissões ao longo de um ano.

Disponível em cinco cores diferentes, o novo Plug-in apresenta o design 
de painel de bordo com a informação estruturada por camadas, que colo-
ca os mostradores e os monitores à distância certa do condutor. A frente e 
a traseira foram redesenhadas em relação à versão anterior, com o vidro 
traseiro com formato de dupla bolha.

O mais recente híbrido da marca japonesa está disponível há poucos 
meses em Portugal, por um preço a partir dos 41.380 euros. 
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AGENDA CULTURAL
AGOSTO '18

L'AGOSTO
MÚSICA

O jardim do Paço dos Duques é o local 
escolhido para esta edição do L'Agosto, o 
festival urbano, de verão, vimaranense que 
propõe uma viagem musical em torno dos 
diferentes espectros da música urbana. 
World music, electrónica e rock são as três 
pautas que marcam o ritmo destes três dias.

7-15€
Guimarães

MÁQUINA DE GELADOS
MÚSICA

Em agosto, a Máquina de Gelados regressa 
ao Theatro Circo com espetáculos de 
música do mundo para refrescar as noites 
de sexta. Com nomes como Bad Gyal, 
Bonga ou Seun Kuti & Egypt 80, o verão de 
2018 oferece aos espetadores uma especial 
atenção pela música do mundo.

22h
12-15€
Theatro Circo - Braga

A GOSTO DE VERÃO 2018
CINEMA & TEATRO

De 7 a 11 de agosto, sempre às 21h30, o 
cinema ao ar livre está de volta ao Parque 
da Ponte com a edição 2018 do “A gosto de 
Verão”. Uma edição em que o cinema e o 
teatro estão de mãos dadas. 

21h30
Entrada Livre
Parque da Ponte - Braga

CINEMA PARAÍSO
CINEMA

Em julho e agosto, o Cineclube de Joane 
apresenta, em parceria com a Casa das 
Artes de Famalicão, a 19.ª edição do Cinema 
Paraíso, preenchido com uma programação 
voltada para o grande público, com sessões 
no Parque da Devesa em Famalicão e nas 
freguesias de Delães e Oliveira São Mateus.

22h
Entrada Livre
Parque da Devesa - V.N. Famalicão

LETRA HARVEST FEST 2018
FESTIVAL

O Letra Harvest Fest é um evento que 
promove a fusão de experiências musicais, 
culturais e gastronómicas em torno da 
colheita de um ingrediente fundamental 
na produção de cerveja que é o lúpulo. Este 
ano vai decorrer nos dias 24 e 25 de agosto 
e todos os caminhos vão dar a Vila Verde. 

Entrada Livre
gnration - Braga

FESTIVAL SOUNDVILLE RIO NEIVA 
MÚSICA

No último fim de semana de agosto, 
todos os caminhos e calçadas de Durrães 
e Barroselas vão dar à Azenha das 
Pesqueiras. O cantautor norte-americano 
Emperor X e os nacionais Ermo e The Twist 
Connection estão entre os primeiros nomes 
avançados. 

2€
Barroselas, Viana do Castelo

9-11

3-24 7-111-22

24-2524-25
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lá. Não se deixem enganar pelo título, não é o Diário 
do Minho, estão mesmo na RUA. Ou noutro sítio que 
não a rua, mas a ler a RUA. A não ser que este texto 
seja surripiado e vá parar a outra publicação. Nesse 
caso, e em todos, quero os meus direitos de autor. 
Ou só um Magnum Sandwich, vendo-me bem por um 

Magnum Sandwich.
Ora, mais um mês a falar de praia e mar e do que lá se faz, não 

é? Gosto muito, só que não. Como disse na crónica passada, evito ao 
máximo ir ao mar, porque só quem está a recuperar de lesões é que 
se mete numa câmara hiperbárica e eu não sou desses. Além de que o 
mar é como um gigante caldo verde e nós, infelizmente, não podemos 
pedir esse caldo verde com menos algas e, sobretudo, com menos sal. 
Sempre que mergulho no mar, invariavelmente, o meu colesterol sobe 
para níveis estratosféricos. 

Também por isso, admiro bastante não só quem vai ao mar, como 
ainda lá faz atividades desportivas. A mesma coisa se aplica aos rios, 
lagoas e tudo o que tenha água, excluindo os barquinhos de papel nas 
banheiras. De todas, a que mais me fascina é a vela. Fascina no sentido 
de não perceber nada daquilo, o que costuma acontecer quando um 

desporto não tem bola. Além disso, é uma excelente metáfora da vida, 
na medida em que temos de adaptar a nossa vela ao sentido em que o 
vento sopra ou lá o que é. 

Outra coisa que vem das águas, e isto vai ser surpreendente, prepa-
rem-se… é o peixe. Sim, senhor. Também do mar vem o marisco – até 
porque se viesse do rio, só se chamava risco. Bom, por este trocadilho e 
por não poder nem com o cheiro do marisco, vou focar-me só no peixe.

Quando assisto a programas de cozinha (MasterChef Brasil, amor 
eterno!), há duas coisas que, acima das outras, me fazem ver que não 
dou para aquilo: pessoal aos gritos, por causa da pressão e tal; e o facto 
de não ter só de cozinhar carne e fazer bolos, mas também ter de lidar 
com peixe. Não sou esquisito ao ponto de não comer peixe, mas torço o 
nariz algumas vezes. E como custa torcer o nariz, pessoal! Para depois 
ir ao sítio, é um dia de juízo.

De entre as formas de cozinhar peixe, as que mais estão em voga são: 
aqueles micro-bocados de comida que põem nos restaurantes gourmet, 
normalmente deitados em cama de alguma coisa, tipo espargos; e o sushi.

Eu nunca comi sushi, portanto tenho toda a propriedade para falar 
sobre o assunto. Desde logo, voltando lá acima, ter algas já é um ponto 
negativo e comer coisas verdes não tem o mesmo sabor desde que o 
Bruno de Carvalho foi embora. Volta, Brunão!

Depois, o facto de ser peixe cru, enfim… para alguma coisa se in-
ventou aparelhos que cozinham os alimentos e assim. E acumula com 
o facto de ser peixe cru enrolado numa cena que é igual aos tabuleiros 
de pôr na mesa que temos cá em casa. Não dá.

Finalmente, talvez a principal razão para não comer sushi é que, 
mesmo que conseguisse mudar todas estas objeções de consciência que 
tenho, nunca teria destreza motora para comer com pauzinhos. Era 
preciso nascer de novo e não me dá jeito fazer isso agora. 

Vós sois o sal da terra
“EU NUNCA COMI SUSHI, PORTANTO TENHO 
TODA A PROPRIEDADE PARA FALAR SOBRE 
O ASSUNTO. DESDE LOGO, COMER COISAS 
VERDES NÃO TEM O MESMO SABOR DESDE 
QUE O BRUNO DE CARVALHO FOI EMBORA. 
VOLTA, BRUNÃO!”

RIR
por João Lobo Monteiro

Ilustração ©Isaac Barbosa




