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EDITORIAL

Somos o que vivemos!

E

m cada esquina um rosto, em cada canto um talento, uma
surpresa que nos faz querer aventurar na esperança de
encontrar maravilhas. Portugal é feito de recantos incríveis, de mar, terra e pessoas que passam a vida à descoberta de
algo novo, algo mais, algo único. Essas histórias e esses lugares,
essas fases da vida que compõem a história de alguém que passa
e para, num olhar demorado, estão aqui, nas páginas que começa agora a folhear... E para quem nos folheia pela primeira vez,
permita-me que nos apresente: somos a Revista RUA, somos de
Braga e trazemos o Norte no nosso sotaque e na nossa garra!
Somos incansáveis, somos irreverentes e prometemos trabalhar
para conquistar a sua atenção. Porquê? Porque a vida passa demasiado depressa para ignorarmos o conhecimento. Porque a
vida faz-nos perceber que saber é poder! E nós, nestas histórias
que encontramos pelos encantos do nosso país, do Norte ao Sul,
queremos que nos acompanhe nesta odisseia, em busca de tudo
o que mereça ser contado e conhecido. Dos aromas aos sabores,
dos talentos aos olhares, dos gostos às sensações, a Revista RUA
é um infinito de possibilidade e a garantia é sempre a mesma:
rigor, criatividade e curiosidade! Deixe-nos mostrar-lhe o melhor do país, deixe-nos descobrir o melhor de si. Porque, no final de contas, somos o que vivemos e cada um de nós tem algo
para contar. Só é necessário alguém ler. Aceita ler-nos, todos os
trimestres, como uma boa nova que chega para lhe dizer que é
altura de olhar - e ver -, com calma e paciência, a vida que tem
à sua frente?
Neste inverno que nos embala, ler acalenta corações e faz
fervilhar mentes. Mesmo que as ruas estejam frias e cinzentas,
nunca se esqueça: em cada rua há uma história, mas na nossa...
há várias!
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RADAR Na rua de...

Joana de Verona,
a nova musa do cinema
português
É NAS MARGENS DO TEJO, COM O SOL DE INVERNO A MOSTRAR A BELEZA DO
MUSEU DE ARTE, ARQUITETURA E TECNOLOGIA (MAAT), QUE NOS JUNTAMOS
A JOANA DE VERONA PARA FALAR DE AMOR. UM AMOR POR CINEMA, POR
TEATRO, POR TELEVISÃO E POR TUDO AQUILO QUE A DESAFIE. ESTA É UMA
HISTÓRIA DE AMOR PINTADA DE LUZ, UMA LUZ QUE NOS APAIXONA PELA
SIMPLICIDADE E PELO TALENTO.
POR Andreia Filipa Ferreira FOTOGRAFIA Nuno Sampaio

Styling de Mário de Carvalho
Look by Mango

ANDRÉ RAMALHO
Um olhar abandonado

PEDRO SEIÇA
Uma ode ao inverno

LUÍS
LOBO-FERNANDES
O paradoxo europeu
e o Brexit

Os olhares diferentes
e as linhas de
pensamento únicas.

POLÍTICA INTERNACIONAL Opinião

O paradoxo europeu
e o Brexit
POR Luís Lobo-Fernandes

V

ivemos um tempo na União Europeia marcado por
um paradoxo. Com efeito, detecta-se uma evolução
atípica. Veja-se os avanços na integração bancária
e no chamado “semestre europeu”. Existe um aprofundamento! Mas, é um aprofundamento anormal comandado
pela Alemanha. E, aqui pode estar parte do problema. O
problema não está tanto no facto da Comissão Europeia ter
perdido algum espaço na arquitetura institucional. É fundamental perceber que o método já não é o da Comissão,
mas sim o método do Conselho da União Europeia. Acontece que a realidade do Euro conferiu à Alemanha um poder
inusitado no seio da UE. A Alemanha sempre assumiu que
o abandono do marco alemão tinha como contrapartida a
sua liderança em matéria monetária. A isto somou-se uma
perda considerável de visibilidade da França, com repercussões negativas para o conjunto, dado não existir conceito de
unidade europeia sem a França – um país crucial na balança
da Europa. É certo que Emmanuel Macron tem tentado contrariar esta situação. Em rigor, porém, a França continua a
cultivar uma postura fortemente “soberanista”, parcialmente
responsável pelo facto de não se ter avançado em matéria de
coordenação política.
O Brexit é uma péssima notícia para toda a Europa. Enfraquece a Grã-Bretanha, não reforça a União Europeia, e
cria uma distracção gravíssima no preciso momento em que
nós precisamos de ter em atenção a alteração do foco dos
Estados Unidos para a Ásia-Pacífico, tal como o enorme
dilema de segurança que as iniludíveis ambições da China
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representam para todos. Por outro lado, o voto a favor do
Brexit teve muito a ver com a recusa de um largo sector de
eleitores britânicos em aceitar a ideia de uma UE “dominada” pela Alemanha. Mas, as insuficientes reformas no âmbito do Euro não se devem às especificidades ou aos “estados
de alma” dos nossos aliados do outro lado da Mancha. Ao
invés, são em grande parte resultado da falta de vontade política em encontrar soluções consentâneas com a existência
de uma moeda única. E, aqui o papel da França para o equilíbrio europeu - e dentro da própria UE - é insubstituível.
Neste ciclo difícil não podemos perder de vista a essência
do projecto da União Europeia que representa a construção
de uma alternativa de paz para o continente, algo verdadeiramente revolucionário tendo em conta a história fratricida
entre os europeus. É esse o seu principal mérito. Não o arruinemos.
Nota: Este artigo não foi escrito segundo o novo acordo ortográfico.

Sobre o autor
Professor catedrático
(ap.) de Ciência Política e
Relações Internacionais;
autor do livro Construir a
Europa (2005).

HISTÓRIAS Opinião

LO U R E I RO E A LVA R I N H O
por

{ Deta lh e #04 - O Abr o l hame nto }
PODIA SER ENCARADO
COMO UM FELIZ ACASO.
MAS PARA NÓS É UMA
CERTEZA HÁ MUITO
AGUARDADA.
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PEQUENOS DETALHES, GRANDES VINHOS.
Se j a re s po ns á ve l . B e b a co m m o d e ra çã o .

TEATRO Albano Jerónimo

Albano Jerónimo,
uma vida entre papéis
ENCONTRAMO-NOS COM ALBANO JERÓNIMO NA CASA DAS ARTES DE
VILA NOVA DE FAMALICÃO, NUMA ALTURA EM QUE O NERVOSO MIUDINHO
ANTECIPAVA A ESTREIA DA PEÇA VENENO. NUMA CONVERSA SOBRE O
PASSADO E O FUTURO DE UMA CARREIRA QUE CONTA FILMES, NOVELAS E
VARIADÍSSIMOS PALCOS, DAMOS A CONHECER, NA PRIMEIRA PESSOA, UM DOS
ATORES PREDILETOS DO PÚBLICO PORTUGUÊS.
POR Andreia Filipa Ferreira FOTOGRAFIA Nuno Sampaio
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CINEMA Rui Tendinha

Rui Tendinha ,
o cinéfilo-curioso
INTITULA-SE UM ESCRAVO DO CINEMA E FAZ DOS FESTIVAIS INTERNACIONAIS
DE CINEMA A SUA CASA. RUI TENDINHA É UM DOS POUCOS CRÍTICOS DE
CINEMA EM PORTUGAL E OLHA PARA O CINEMA PORTUGUÊS COMO UM
DIAMANTE QUE AGUARDA SER LAPIDADO. NUMA CONVERSA SOBRE O
RECENTE PROJETO CINETENDINHA.PT, ONDE MANTÉM OS SEUS SEGUIDORES
INFORMADOS SOBRE O MUNDO CINÉFILO, RUI TENDINHA FALA DE
CURIOSIDADE. JÁ SABE QUE FILME VAI VER HOJE?
POR Andreia Filipa Ferreira FOTOGRAFIA Nuno Sampaio
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ARQUITETURA Fernando Coelho

Fernando Coelho,
o arquiteto que queria
ser aviador
QUERIA SER AVIADOR, MAS ESSE SONHO, APESAR DE TÃO PRESENTE, DEU
LUGAR A UMA PAIXÃO INESPERADA: A ARQUITETURA. HOJE, FERNANDO
COELHO É UM DOS MAIS REPUTADOS ARQUITETOS DO NOSSO PAÍS, COM
UM PORTEFÓLIO REPLETO DE PROJETOS DESTACADOS PELO SEU DESENHO
ARROJADO E CONCEITO APELATIVO. FALAMOS DO CELLA BAR, NOS AÇORES,
DO MONVERDE WINE EXPERIENCE HOTEL, EM AMARANTE, OU DE MATO, UMA
GALERIA DE ARTE EM CUCUJÃES. FOMOS CONHECER A FCC ARQUITETURA,
EM FELGUEIRAS, NUMA CONVERSA QUE NOS LEVOU À ANÁLISE DA
ARQUITETURA PORTUGUESA DA ATUALIDADE.
POR Andreia Filipa Ferreira FOTOGRAFIA Nuno Sampaio e Fernando Guerra | FCC Arquitetura
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J

á conta com uma longa carreira, mas propomos voltar ao início. Porquê a Arquitetura?
Eu sempre tive a mania do “voar” e, portanto, queria
ser aviador. No entanto, no final do meu 12º ano, não havia
grandes cursos de piloto como hoje existem e tinha de ir para
a Força Aérea, em Lisboa. Mas, como já tinha namorada,
não queria ir (risos). Aliás, foi a minha namorada, atual esposa, que sugeriu a Arquitetura, uma vez que sempre achou
piada aos meus desenhos. Entrei no curso para experimentar e, no primeiro ano, apaixonei-me por isto! Comecei a
estudar e a trabalhar ao mesmo tempo, o que me deu bagagem. Criei o meu atelier no início de 2003, contando, pouco
tempo depois, com o apoio da minha colega Ana Loureiro,
que neste momento é sócia também. O meu primeiro trabalho foi de cariz religioso, um pequeno oratório de “Nossa
Senhora”, algo muito comum há uns anos e visível à beira
das estradas. Esse projeto que eu fiz não teve nada a ver com
aquilo que era tradicional e, por isso, fui depois convidado a
fazer um projeto para a casa de um padre e, mais tarde, uma
importante igreja aqui no concelho de Felgueiras, a Igreja de
Lagares, um projeto que só está a ficar pronto agora – depois
de quase 15 anos. Tivemos a sorte ou o mérito de ganhar
esse concurso. A partir daí, foi uma coisa atrás de outra. É
evidente que a FCC Arquitetura hoje tem uma estrutura que
não tinha antigamente. Hoje já somos cinco pessoas e temos
projetos a nível nacional e ilhas.
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Cella Bar, nos Açores

Faz então um balanço positivo deste percurso?
Sim! Apesar de, como eu digo, nós termos começado numa
época muito má: a nível de imobiliário e de obra foi o pior
tempo. Mas sobrevivemos e amadurecemos. Ganhamos experiência a nível de processo burocrático, de relação com o
cliente e de obra, porque só o tempo e a experiência no acompanhamento de obra nos fazem perceber como é que as coisas
se fazem verdadeiramente.
A seu ver, quais são os principais pilares atuais da Arquitetura em Portugal?
Eu costumo dizer que há três coisas muito importantes na Arquitetura: em primeiro lugar, o sítio. É muito importante o sítio
onde vamos construir seja o que for. Costuma dizer-se até que o
sítio faz a arquitetura; depois, o cliente; e, no fim, o empreiteiro.
Se estas três coisas não estiverem bem interligadas, não resulta! E lidamos sempre com uma coisa complicada - o dinheiro.
Desde uma casa pequenina até um hotel que custe dez milhões
de euros, a escala é sempre a mesma, porque a exigência do
cliente é sempre altíssima. Estamos sempre a lidar com o esforço do trabalho das pessoas e é sempre muito dinheiro na visão
do cliente. Por isso, tem de haver uma relação de confiança.
Começou, como nos contava, com um projeto nada convencional...
Sim, não era nada convencional porque na altura o tradi-

NEGÓCIOS Fernando Coelho

cional era fazer aquela casinha em vidro, comprar a Nossa
Senhora de Fátima e... já estava! Eu fiz um espelho de água e
coloquei uma escultura de Paulo Neves com três toneladas
em mármore. Na altura, havia muita gente que olhava para o
projeto e não se revia na imagem. Hoje em dia, toda a gente
gosta muito. Essas sensações ou insinuações que tentamos
fazer ao público, para mostrar que há mais para além do tradicional, são importantes, a meu ver.
Então, de certa forma, um arquiteto é um artista?
É uma pergunta difícil (risos). Porque há uma parte da nossa
profissão que é muito técnica, apesar de um escultor ou pintor também ter muita técnica. Eu acho que para chegar à fase
de dizer “eu sou um artista” é necessário passar muitos patamares. É necessário que as pessoas venham ter connosco
porque se identificam com o nosso tipo de arquitetura, porque temos uma linguagem própria, tudo isso... Para mim, o
Souto de Moura ou Siza Vieira são artistas. Eu ainda não me
considero artista. Ainda sou um técnico. Não sei se tenho
capacidade para lá chegar, mas trabalho para isso (risos).
É impossível não falarmos de três projetos que, a nosso
ver, são ex-libris do seu trabalho. Começamos pelo Cella
Bar, no Pico (Açores), um projeto premiado como Building of the year em 2016. Este foi um projeto arrojado e
que espelha bem a sua filosofia como arquiteto?
É evidente que este foi um projeto importante e eu não tinha consciência que teria a repercussão que teve: o Cella
Bar correu o mundo, saiu em todas as publicações, desde a
Coreia do Sul até ao Brasil. Foi um projeto que me deu muito gozo fazer e, pessoalmente, fiquei apaixonado por aquela
ilha e pelas pessoas. Não foi fácil fazer uma obra daquelas
nos Açores, muito menos no Pico. A construção lá não tem
nada a ver com o continente e é muito difícil fazer chegar as
matérias-primas... mas conseguiu-se. E correu muito bem!
Foi bom receber o prémio, como é evidente. Isso deu à FCC
Arquitetura mais exposição, não só a nível nacional como
também internacional, permitindo que tenhamos hoje outro tipo de projetos e clientes.
Passamos para o projeto do Monverde Hotel, na Quinta
da Lixa. Qual foi aqui o ponto de partida?
Foram quase oito anos desde que começamos o primeiro
desenho até acabar a obra. Foi um projeto muito importante
para nós porque foi o nosso primeiro grande hotel. Na altura, quando o dono da obra nos propôs o projeto, a ideia
não era um hotel. Seria uma casa para amigos ou potenciais
clientes que visitassem a Quinta da Lixa. E foi assim que eu
comecei. O problema foi que, ao desenhar, achei que aquilo
realmente era bom demais para ser apenas uma casa para

NEGÓCIOS Fernando Coelho

“Às vezes, as pessoas
esquecem-se que um bom
projeto de arquitetura faz um
bom negócio”

À CARTA Le Babachris

Um ingrediente secreto?
O amor!
SE O AMOR TIVESSE UM SABOR, DAQUELES QUE A MEMÓRIA GUSTATIVA
NUNCA ESQUECE, CHRISTIAN RULLÁN SERIA O EXPLORADOR QUE, POR
ENTRE MARES, TERIA ENCONTRADO O CAMINHO PARA O ENCONTRAR.
EM CIDADE DE CONQUISTADORES, NUM AMBIENTE ACOLHEDOR
BEM NO CORAÇÃO DO BERÇO DE PORTUGAL, O LE BABACHRIS É
UMA AUTÊNTICA HISTÓRIA DE AMOR: A BÁRBARA, AMOR MAIOR DE
CHRISTIAN; A GUIMARÃES, CIDADE QUE DEIXOU CHRISTIAN RENDIDO;
E À GASTRONOMIA, QUE CHRISTIAN ABRAÇA NA PERFEIÇÃO.
POR Andreia Filipa Ferreira FOTOGRAFIA Nuno Sampaio
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VIAGENS Viena de Áustria

Viena de Áustria,
a cidade que respira
cultura e arte
POR Rita Almeida
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REFÚGIO Vila Galé Collection Braga

A herança do passado
num hotel de futuro
POR Andreia Filipa Ferreira

©Nuno Sampaio

A

poucos passos do centro histórico de Braga, uma cidade milenar com História que vangloria os antepassados romanos e a ligação às altas figuras do Clero,
encontramos o Vila Galé Collection Braga, o primeiro símbolo
do reputado grupo hoteleiro na zona Norte (acima do Porto)
de Portugal. Inaugurado oficialmente em junho de 2018, este
espaço em Braga dá nova vida às instalações do antigo Hospital
de São Marcos, em funcionamento até 2011. Não é, por isso, de
estranhar que o visitante se sinta a percorrer a História – mais
de 500 anos precisamente. Fundado em 1508, o antigo hospital bracarense é hoje testemunho de que o passado não morre,
apenas renasce, com toda a virtuosidade.
Ocupando três edifícios do conjunto hospitalar, o Vila
Galé Collection Braga traz à vista dos hóspedes tudo aquilo
que ajude a perpetuar uma História imensa. Os largos corredores, as inscrições em mármore, os tetos originais abobadados em certos sítios, a fonte que ecoa no jardim central...
“Achamos que o projeto deste edifício só fazia sentido se fossemos capazes de trazer para o hotel toda a aura de Braga. Alterarmos tudo e fazer disto um hotel moderno era um crime!”,
diz-nos o diretor do Collection Braga, Carlos Alves. Com 123
quartos, 20 deles de tipologia familiar, o Vila Galé Collection
Braga é assim um exemplo da junção harmoniosa entre a traça arquitetónica original e a modernidade de serviços.
Com a herança dos arcebispos e a fundação de Portugal
como tema central da decoração do hotel, o Collection Braga é confortável e moderno, equipado com dois restaurantes
abertos ao público – o Bracara Augusta (com serviço à carta e destaque para a gastronomia regional reinventada) e o
Fundação (com serviço buffet) -, um bar, uma adega para
acolher provas de vinhos, piscinas, spa Satsanga e ginásio.
As oito salas de reuniões e o espaço dedicado à inovação,
que permite aos hóspedes experimentar a realidade virtual e
assistir a vídeos em 4K, fazem ainda parte dos destaques das
valências deste hotel. “Braga nunca parou no tempo. É o distrito mais jovem do país e, por isso, a sala da inovação traz
essa perspetiva História/modernidade, com hologramas e
filmes em realidade virtual, que ilustram alguns pontos de
interesse de Braga, por exemplo”, explica Carlos Alves.
Destacando-se como uma opção elegante numa visita ao
Norte do país, o Vila Galé Collection Braga é hospitalidade
minhota no seu esplendor. Com o passado e o presente de
mãos dadas, este refúgio renovado mantém viva a tradição
de uma cidade cuja História é sinal de orgulho.
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*OND E É QU E SE ENCAIX A?
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A elegância no seu estado puro e os
desejos a cumprir.

Furla, acessórios que
marcam cada momento
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A coleção de inverno da prestigiada marca italiana de acessórios em pele veio com um convite a todos aqueles que
desejam desfrutar do conceito da The Furla Society, que
teve um grande sucesso nas últimas estações. A mala de
mão Furla Artic, em tecido metalizado, é o acessório ideal
para acompanhar todos os momentos do quotidiano, graças às suas formas espaçosas, que permitem levar tudo
para todo o lado, e aos bolsos interiores. A pega em pele
pode ser mudada, assim como a alça ajustável e removível,
o que permite ser usada
CADERNO
de maneiras
Título
diferentes.
da Reportagem

Chopard, a intemporalidade
marcada pelo pulso
O relógio Happy Snowflakes, em ouro branco de 18k, é um hino
para o inverno, com cristais brancos que relembram a neve.
Através da técnica de marchetaria de madrepérola, recria cuidadosamente os flocos de neve que enfeitam o mostrador do
relógio. O brilho intensificado pelos diamantes que constroem
o mostrador vão ao encontro de um diamante móvel em forma de floco de neve. Este novo modelo da Chopard irradia a
monotonia do inverno como uma bola de neve.

Givenchy, o inquestionável poder
do vermelho
Do poderoso tom encarnado à delicadeza de um nude, todos
os batons da Givenchy são idealizados para que cada tom
pertença a uma personalidade. O Rouge Interdit Sparkle, de
edição limitada, promete um toque natural nos lábios com
um brilho que marca um vermelho macio e sedoso. O melhor
aliado para garantir elegância, delicadeza e feminilidade em
qualquer ocasião.

Josefinas, para mulheres
clássicas e modernas
A famosa marca portuguesa de calçado feminino nasceu
com o intuito de dar poder às mulheres, a cada passo que
dão. A recente coleção de sapatilhas veio unir o estilo clássico e moderno numa linha de modelos oversized – uma
interpretação da tendência feminina de ténis oversized. Os
modelos combinam o padrão pied de poule com um design
contemporâneo. O modelo da imagem é o Wlag B&W, que
vem unir-se às restantes cores que integram a coleção: vermelho, branco, cor-de-rosa e amarelo.

ATELIER Moda
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AO VOLANTE Mercedes-Benz Classe A

Mercedes-Benz Classe A,
o preciosismo do interior
O MAIS RECENTE CLASSE A DA MARCA GERMÂNICA TEM MUITAS NOVIDADES,
POR FORA E POR DENTRO, MAS É NO INTERIOR, COM UM ASPETO MAIS CLEAN
E MAIS SOFISTICADO, QUE VAMOS ENCONTRAR AS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES
EM RELAÇÃO AO ANTERIOR MODELO.
POR Nuno Sampaio FOTOGRAFIA Daimler AG
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A FECHAR De olhos postos em...

Tiago Nacarato,
música com sotaque
SALTOU PARA A RIBALTA NUM PROGRAMA DE TELEVISÃO, INTERPRETANDO
UM TEMA COM SOTAQUE BRASILEIRO. HOJE, JÁ ENCHE PLATEIAS E
PROTAGONIZA DUETOS COM NOMES CONCEITUADOS DA MÚSICA
PORTUGUESA E CARIOCA. TIAGO NACARATO É, AOS NOSSOS OLHOS,
A JOVEM PROMESSA DA MÚSICA EM PORTUGAL.
POR Andreia Filipa Ferreira FOTOGRAFIA Nuno Sampaio
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A FECHAR Fora do papel

Continue a ler...

PEDRO EMANUEL PEREIRA
Mãos de pianista

ASTON MARTIN
DBS SUPERLEGGERA:
O Super GT superleve

EXPLORERSSAURUS
Um mundo para explorar...
a dois!

BORDALO II
O artivista que dá nova vida
ao desperdício

PEPETELA
“A cabeça cresce com as
verdades que nela entram”

Sociedade Comercial C. Santos
Diga Olá ao Novo Classe A.
O Novo Classe A com o sistema MBUX foi concebido para si.
Cada detalhe pode ser ajustado aos seus desejos, ao seu estilo de condução
e às suas necessidades. Com um simples movimento da mão no touchpad,
no volante ou até no novo ecrã tátil pode aceder a todas as informações
que precisa. E ainda pode falar com o seu carro.
Venha experimentá-lo na Soc. Com. C. Santos.
Marque o seu test drive em soccsantos.pt/classeA/.
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Soc. Com. C. Santos
Rua da Estrada, 95, 4470-600 Maia (Aeroporto) | Porto (Boavista) | Felgueiras
Telf. 229 400 400 - www.soccsantos.pt
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* Zenith, o futuro da relojoaria Suíça
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Z E N I T H , T H E F U T U R E O F S W I S S W AT C H M A K I N G *
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Rua Francisco Sanches, Nº. 14 Braga
Telf. 253 615 833
historiadouro@live.com.pt
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