
Espalhados pelo 
País, são uma forma 

diferente de ver cinema 
e, por vezes, até a única. 
Histórias de quem teima 
em mostrar bons filmes 
a espectadores de todas 

as idades

CINECLUBES
Espalh

País, são
diferente d
e, por veze
Histórias d
em mostra
a espectad

as 
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Ao longo de décadas, os cineclubes têm 
resistido às sentenças de morte das salas  

 de cinema. Com uma programação cuidada, 
ciclos temáticos e sessões com convidados, 

souberam reinventar-se, mantendo vivo  
 o papel de divulgadores da cultura

Os guardiães do cinema

 J O A N A  L O U R E I R O  E  S U S A N A  L O P E S  F A U S T I N O  visaose7e@visao.pt

 L U C Í L I A  M O N T E I R O
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P
Perderam a conta aos obituários a ditar o desaparecimento 
das salas de cinema. Mas sempre acreditaram na magia 
da exibição de (bons) filmes numa grande tela. Há casos 
paradigmáticos, como o do Cineclube de Guimarães 
(CG), fundado em 1958, aquele que tem maior número de 
associados (600, no pós-pandemia) e de espectadores do 
País. Quando passam filmes de realizadores mais populares, 
como Clint Eastwood ou Pedro Almodóvar, que também 
circulam nas salas comerciais, “há quem prefira ir às nossas 
sessões, porque temos o maior ecrã da cidade”, diz Paulo 
Cunha, um dos membros da direção. “Muitas vezes nem 
sequer consultam o boletim enviado para as suas casas, 
entram na sala e perguntam qual é o filme. É como ir à 
missa, há um lado social muito forte.” Ali, encontram uma 
família unida pela paixão pela Sétima Arte. “Mantemos 
uma relação muito próxima com os sócios: vemos reações e 
ouvimos preferências, quase como nos discos pedidos... em 
cada cineclubista há um programador em potência.”

Quando o Cineclube de Guimarães nasceu, a cidade vivia 
de uma cinefilia popular. Havia a necessidade de “exibir 
outro cinema, de cariz social e humanista, que refletia 
sobre o mundo e sobre a situação política portuguesa”, 
recorda Paulo Cunha. As ligações dos dirigentes à oposição 
democrática provocavam frequentes dissabores com a 
polícia política. “Santos Simões, o nosso fundador, foi 
preso, consultavam contas, fiscalizavam boletins, apareciam 
quando as sessões tinham convidados... era um jogo do gato 
e do rato.” No pós-25 de Abril, viveram um momento de 
grande efervescência cívica, cultural e revolucionária, com 
o projetor de 16 mm a percorrer o concelho e arredores. 
“Havia pessoas que viviam a dez quilómetros da cidade 
de Guimarães e nunca tinham ido ao cinema.” Os anos 80 
foram terríveis, com o aparecimento dos videoclubes, mas 
a massa associativa manteve-se estável. Na década seguinte, 
recuperaram fulgor, com a conquista de um público 
universitário e o êxito de iniciativas como o Cinema em 
Noites de Verão, sessões ao ar livre no centro histórico, com 
uma oferta mais popular, que ainda se mantêm. Em 2005, 
são convidados a programar o cinema do Centro Cultural 
Vila Flor e aumentam as sessões semanais. 

A oferta é muito eclética, dos filmes clássicos ao cinema 
de autor de diferentes origens, passando pelas sessões 
infantojuvenis gratuitas. Na velha sede também fazem 

Na sede do 
Cineclube de 
Guimarães, no 
centro históri-
co, decorrem 
as reuniões da 
direção, aqui 
representa-
da por Paulo 
Cunha, sentado 
na sala onde fa-
zem pequenas 
sessões
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projeções e realizam as reuniões da direção, liderada desde 
1987 por Carlos Mesquita. “É ele quem nos vai recrutando. 
Todos os dirigentes participam no desenho da programação 
e asseguram as atividades do cineclube, durante os seus 
tempos livres. Queremos prosseguir o trabalho feito por 
gerações anteriores e contribuir para uma oferta cultural”, 
aponta Paulo Cunha. A alimentar o característico orgulho 
bairrista dos vimaranenses.

PASSAR AO LADO DO COLOMBO
É no Centro Cívico Edmundo Pedro que têm lugar, às 
quintas-feiras à noite, as sessões do Alvalade Cineclube, 
fundado há dois anos, por um grupo de jovens cinéfilos, 
todos com ligações ao bairro lisboeta. Programam com um 
olhar contemporâneo, espírito comunitário e revivalista, 
de um período em que Alvalade, indissociável do cinema 
português, tinha salas como o Quarteto, o King ou o Cinema 
Alvalade. “Toda esta zona teve um papel crucial, sobretudo 
a partir da década de 60. Aqui apareceu o Cinema Novo, 
viveu o realizador Fernando Lopes e filmou-se Os Verdes 
Anos”, lembra Bruno Castro, um dos membros do grupo. O 
cineclube teve uma grande adesão espontânea, sobretudo 
da geração dos fundadores, entre os 30 e os 40 anos, e de 
pessoas mais velhas que se reviram na atitude. O primeiro 
filme exibido, Belarmino (1964) de Fernando Lopes, teve 
casa cheia, tal como a sessão dedicada a Vasco Granja, com 
a presença de muitas famílias. “Há um público interessado 
em mostrar uma alternativa aos filhos, uma experiência de 
cinema que não é ir ao Colombo”, aponta Bruno Castro. 
Entre os projetos para 2022 está o Salão Lisboa, que vai levar 
cinema em português “dos últimos anos, não mainstream, 
mas acessível – a franja onde trabalhamos”, a seis sociedades 
recreativas, antigas e tradicionais, dos Olivais a Alcântara. 
Bruno Castro indica o Nimas e o Ideal como das poucas 
salas de rua em Lisboa, a programarem cinema europeu, 
embora “num outro conceito, que nada tem que ver com os 
cineclubes”. “O Nimas é uma sala comercial como qualquer 
outra, tenta é encontrar maneira de estar ativa e, sendo uma 
sala única, ter diversidade”, diz Paulo Branco, da Medeia 
Filmes que gere o Nimas. A programação é feita de estreias, 
“que pensamos ser as mais interessantes, independentemente 
de serem filmes americanos, chineses, portugueses...”, mas 
também de películas que marcaram a história do cinema, em 
cópias restauradas, dando oportunidade de as (re)ver durante 
meses.

Perto do Saldanha, fica um dos mais antigos cineclubes 
do País, o ABC Cine-clube de Lisboa. As sessões decorrem 
no Auditório Camões, à segunda-feira, às 19h, e há dias para 
exibições dedicadas à comunidade escolar. “Tem um ecrã 
fabuloso com uma qualidade extraordinária”, diz Manuel 
Neves, 85 anos, diretor do Cine-clube de Lisboa. Nos tempos 
áureos, em 1958, o ABC chegou a ter 2 500 sócios, hoje, 
são muito menos. A gratuitidade, mesmo para quem não 

é sócio, reflete-se também na plateia, mas para o diretor, 
esse continua a ser o principal objetivo: “O associativismo é 
uma das bases do cineclubismo.” Manuel Neves entrou no 
ABC como sócio em 1955 e começou a colaborar logo no 
ano seguinte. Passou várias vezes pela direção, ocupando o 
cargo continuamente desde 1980. Tem na ponta da língua 
a história do movimento cineclubista e da associação que 
dirige, fundada em 1950. “A primeira sessão teve lugar a 14 
de abril de 1951, na Casa do Algarve. É a data do Dia Nacional 
do Cineclube em Portugal, que corresponde à primeira 
sessão de cineclube realizada em 1907, em Paris, pelas mãos 
de Edmond Benoit-Lévy, diretor da revista Phono-Ciné-
Gazette.” O programa do ABC sempre foi variado, com 
ciclos e retrospetivas. A penúltima sessão deste ano será com 
O Mal Amado (1973), do realizador Fernando Matos Silva, 
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Os fundadores 
do Alvalade 
Cineclube, em 
frente ao antigo 
cinema King, 
uma das salas 
históricas do 
bairro lisboeta. 
As sessões 
do cineclube 
decorrem no 
Centro Cívico 
Edmundo Pedro

Alguns associados nem consultam o 
boletim enviado para as suas casas. 
“Muitas vezes, entram na sala e 
perguntam qual é o filme. É como ir à 
missa, há um lado social muito forte”, diz 
Paulo Cunha, do Cineclube de Guimarães
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“que começou, aliás, no ABC quando era miúdo”. Quem se 
fizer amigo do ABC, recebe os comunicados regulares, já 
que a programação é divulgada filme a filme e apenas no 
Facebook. Sempre que possível, realizam sessões noutros 
locais. “Debatemo-nos com o problema da falta de salas 
independentes. O Cinema São Jorge, que tinha a obrigação 
escrita de apoiar a nossa atividade, prefere os festivais, cede-
nos a sala para coisas meramente pontuais. A atividade de 
um cineclube é essencialmente para criar raízes e, portanto, é 
preciso fazer sessões semanais”, reivindica.
 
ACRESCENTAR CAMADAS
Desde a sua fundação, a 6 de abril de 1956, que o Cineclube 
de Faro mantém, sem interrupções, a sua atividade. É 
Carlos Lopes, formado em Biotecnologia, que o dirige 

O Nimas, em 
Lisboa, e o Trin-
dade, no Porto, 
têm apostado 
na divulgação 
de realizadores 
menos conhe-
cidos e em 
reposições, em 
cópia restaura-
da, de grandes 
obras

BREVEMENTE
 

O  Q U E  P O D E  V E R  
A O  LO N G O  D ES T E  M ÊS  
D E  D E Z E M B R O

CINECLUBE DE GUIMARÃES
•  7 dez A Metamorfose  

dos Pássaros, de Catarina 
Vasconcelos

•  12 dez Crónicas de França,  
de Wes Anderson

•  16 dez Titane, de Julia 
Ducournau

•  18 dez Os Elfkins – Operação 
Pastelaria, de Ute von 
Münchow-Pohl

•  19 dez Mães Paralelas,  
de Pedro Almodóvar + Noite 
Perpétua, de Pedro Peralta

•  23 dez Três Andares, de Nanni 
Moretti

•  28 dez Miss Marx,  
de Susanna Nicchiarelli

CINE CLUBE DE VISEU
•  2 dez Três Andares, de Nanni 

Moretti

•  9 dez Paraíso, de Sérgio 
Tréfaut

•  16 dez O Joelho de Claire,  
de Éric Rohmer

ALVALADE CINECLUBE, LISBOA
•  5 dez O Inquilino Sinistro, 

de Hitchcock, filme mudo 
musicado ao vivo

•  9 dez Ciclo Godard Vai Morrer: 
Os Mistérios do Organismo,  
de Dušan Makavejev

•  16 dez Ciclo Godard Vai Morrer: 
E A Vida Continua, de Abbas 
Kiarostami

CINECLUBE DE FARO
•  2 dez Três Andares,  

de Nanni Moretti

•  3 dez-7 jan Zoom In:  
Jorge Silva Melo

• 5 dez DIVAM – A Ver D’Estórias 
•  9 dez Beautiful Boy,  

de Felix van Groeningen

•  16 dez A Metamorfose 
dos Pássaros, de Catarina 
Vasconcelos e concerto  
de Madalena Palmeirim

•  19 dez Dia Mais Curto  
(ciclo de curtas-metragens)
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desde 2012, “um trabalho feito na cidade de Faro, mas que 
se estende por todo o Algarve”, sublinha, principalmente 
durante o verão, quando promovem cinema ao ar livre.  
Os filmes são exibidos no auditório do Instituto Português 
do Desporto e Juventude e não é preciso ser-se sócio 
para assistir às sessões (€4 bilhete, €3 para estudantes). 
“É preciso pagar os direitos de exibição e promover a 
associação ao cineclube. Grande parte do vínculo a estas 
associações passa por uma ligação sentimental e pela 
necessidade de contribuir para as manter ativas e vivas,  
esse será o principal leitmotiv dos associados”, justifica.  
A divulgação do cinema mais independente, e com a tónica 
no cinema português, faz-se também com iniciativas ao 
nível de outras artes, como a música ou a fotografia. Na 
sede, há uma filmoteca e uma biblioteca de cinema “das 
mais completas e de referência no panorama nacional”, diz 
Carlos Lopes. O cineclube mantém uma longa tradição, no 
que toca à formação em cinema para os mais novos. Este 
ano, estreiam a primeira produção cinematográfica, uma 
curta-metragem feita ao abrigo do programa DiVaM da 
Direção Regional de Cultura do Algarve.

Igualmente da segunda vaga do cineclubismo em 
Portugal é o Cine Clube de Viseu (CCV), fundado em 1955, 
mas atualmente com uma estrutura semiprofissional. 
“O espírito associativo está intacto, temos pessoas que 
acreditam que esta é uma causa válida e querem contribuir 
para um projeto da comunidade... mas tem de haver 
uma estrutura minimamente profissionalizada”, defende 
Rodrigo Francisco, da direção. Nas sessões semanais, às 
quintas, no auditório do Instituto Português do Desporto 
e Juventude, dão a conhecer diferentes cinematografias 
e autores, a partir de ciclos temáticos. “Propomos filmes 
que dificilmente seriam vistos noutras salas de Viseu, 
não é nada de exótico, pode ser cinema português, filmes 

recorrentemente premiados que são cada vez mais nichos 
e não chegam às outras salas. Não nos passa pela cabeça 
que uma cidade europeia, pequena ou média, não tenha 
esta oferta”, aponta o dirigente. A seu cargo têm também 
o Cinema para as Escolas, um projeto que envolve todos 
os níveis de escolaridade, lançado há 21 anos, decisivo 
para a formação de públicos e a afirmação na região. 
Organizam ainda um curso para adultos, Vanguardas & 
Estéticas no Cinema, um olhar alternativo sobre a história 
da Sétima Arte. Nos últimos tempos, na totalidade das suas 
atividades, o CCV tem conseguido ultrapassar os nove mil 
participantes anuais.

Em cidades do Interior é inegável a importância dos 
cineclubes na criação de uma oferta cultural diversificada. 
Já no Porto, pese embora a existência do mais antigo 
cineclube do País, fundado em 1945, há salas comerciais  
que apostaram em cinematografias menos conhecidas.  
É o caso do Cinema Trindade, um histórico da Baixa, 
reaberto em 2017. “Mudou o paradigma de exibição de 
cinema no Porto, com dez sessões diárias no centro da 
cidade, uma oferta muito alargada e invejável de cinema 
de autor”, sublinha Américo Santos, da Nitrato Filmes, 
responsável pela exploração. “O que nos distingue dos 
cineclubes são as estreias, extremamente importantes 
na nossa programação, embora tenhamos ainda ciclos e 
cinema clássico. Há também uma diferença substancial, 
de escala, porque temos uma maior abrangência 
programática”, aponta Américo. Não acredita, no entanto, 
no esvaziamento do papel daquelas estruturas associativas. 
“Estamos todos a trabalhar para a formação de públicos 
e os cineclubes podem sempre encontrar outros modelos 
de programação.” É o que defende Rodrigo Francisco, do 
Cine Clube de Viseu: “Os cineclubes têm tido esse papel 
valiosíssimo de encontrar formas alternativas de existência 
e renovar o interesse pelo cinema. As sessões são vistas 
como experiências, inseridas em ciclos temáticos, com 
convidados ou atividades pedagógicas a aproximar a cultura 
visual dos mais pequenos. Há um ajustar saudável da 
programação, para provocar interesse, acrescentar camadas 
e criar um público mais atento e crítico. Os filmes têm 
uma dimensão única, de pôr temas em discussão e isso 
consegue-se quando se vê em comunidade, numa sala.” 

José Pedro 
Pinto e Rodrigo 
Francisco, da 
direção do Cine 
Clube de Viseu, 
em frente à 
sede, na Rua 
Escura. Organi-
zam sessões às 
quintas, às 21h, 
no Auditório 
do Instituto 
Português do 
Desporto e 
Juventude  
da cidade

O Cineclube de Alvalade teve uma grande 
adesão espontânea, sobretudo da geração 
dos fundadores, entre os 30 e os 40 anos, 
e de pessoas mais velhas que se reviram 
na atitude



 2  D E Z E M B R O  2 0 2 1  V I S Ã O     105

 S A N D R A  P I N T O  spinto@visao.pt

AH, AS ALFORRECAS DE NATAL
Quem se terá lembrado de decorar 
a Rua Garrett, no Chiado, e não só, 

com alforrecas luminosas? Não fica 
feio, não senhor, já a ligação à quadra 
natalícia será mais difícil de explicar 

> para esquecer

O MELHOR BOLO-REI
A Flor d’Aveiro ganhou o 10º 

Concurso Nacional de Bolo-Rei 
Tradicional Português, que decorreu 

em Santarém. A pastelaria, uma 
repetente nestas distinções, voltou 
a convencer com o seu bolo-rei de 

massa fofa, passas, sultanas, frutos 
secos, vinho do Porto branco e 

aguardente bagaceira

> assim-assim

“GRAN FINAL”
Ninguém lhe adivinhava o sucesso, 
quando se estreou discretamente, 
no final de 2017, na Netflix. Cinco 

temporadas depois, os derradeiros 
cinco episódios da série La Casa de 
Papel, de Álex Pina, chegam nesta 

sexta, 3, à plataforma de streaming

> bonzinho

OLISSIPO TECNOLÓGICA
O Núcleo Arqueológico da Rua 

dos Correeiros, em Lisboa, reabriu 
com uma nova museografia. Inclui 

projeções de imagens para explicar, 
por exemplo, a salga do peixe na 

Lisboa romana, e ecrãs digitais, num 
ambiente mais escuro que realça as 

peças ali expostas

> bom

PORTUGUÊS E FEITO À MÃO
Já abriu a Depozito,  
a nova loja lisboeta  

que junta A Vida 
Portuguesa, de Catarina 

Portas, e a Portugal 
Manual. Numa antiga 

fundição, na Rua Nova  
do Desterro, 21, convivem 

agora, lado a lado, 
produtos de artesanato 
tradicional e trabalhos  

de novos artesãos. 
Funciona de quarta a 

domingo, das 11h às 19h, 
e estão também previstos 

cursos, conversas  
e oficinas

> muitíssimo bom

O QUE ANDAMOS A GOSTAR (OU NEM POR ISSO)  DE DESCOBRIR POR AÍ

Manifesto

q
domingo, das 11h às 19h, 

e estão também previstos 
cursos, conversas

e oficinas
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S A I R

No dia em que a Pensão Amor 
comemorou o décimo aniversário,  
a 11 de novembro, abria, ali a poucos 
metros, o MEL – Museu Erótico de 
Lisboa, uma espécie de irmão mais 
novo do bar do Cais do Sodré, também 

imaginado pela Mainside, que volta a quebrar  
o conceito tradicional de noite em Lisboa.

Cá fora, numa placa, lê-se em inglês: “Just 
Remember. It’s all your fault if you decide to 
come in” – qualquer coisa como “Lembre-se 
apenas. A culpa é toda sua se decidir entrar”, 
numa tradução livre para português. Mais do que 
um aviso, a frase desperta a curiosidade de quem 
passa à porta do antigo Sabotage, na Rua de São 
Paulo, agora transformado neste bar inspirado 
no erotismo e cuja ideia de museu se fica apenas 
pela sala de entrada. À média luz, expostos em 
vitrinas, estão sete objetos, feitos de gesso por 
João Cruz Malheiro, que representam sete fases 
do amor, da Busca Inconsciente à Resolução. 
Podem comprar-se (€2,50 cada) para oferecer, 
guardar ou partir ali mesmo, numa prensa,  

e descobrir a frase escondida que, quem sabe, 
poderá guiar a noite.

Atravessando umas cortinas de veludo, chega-
-se à sala onde tudo acontece, decorada ao estilo 
oriental e com pinturas murais que reproduzem 
as poses provocadoras de Jeff Koons e Cicciolina 
(do projeto Made In Heaven), desenhadas por 
Diogo Muñoz. Nas ementas, constam cocktails 
com nomes como Bubble Bath, White Cosmo e 
Lavender Daiquiri, tão delicados quanto intensos 
de sabor, e opções de comida em versão finger 
food. Aliás, no MEL não há talheres, e é preciso 
alguma imaginação para saborear o choco frito, 
o chocolate e a malagueta ou o leite-creme de 
foie gras e yuzu, servido numa taça especial, tão 
surpreendente quanto o sabor da sobremesa. 
Com música de DJ, leituras, artes circenses e 
performances, sem data certa para acontecerem, 
animam-se as noites e celebra-se o espírito 
do lugar. As cadeiras suspensas, da autoria de 
Leonel Moura, convidam a subir às alturas, mas, 
no MEL, esse é o único fruto proibido. Tudo o 
resto é pura diversão.  S.L.F.

MEL – Museu Erótico de Lisboa Lisboa
Estas noites são uma provocação

D
.R

.

Num andar 
superior do MEL, 

há uma sala 
privada, apta 

para receber até 
16 pessoas. Da 
janela secreta, 

assiste-se  
ao que acontece 

na sala

R. de São Paulo, 18, Lisboa > T. 96 602 8229 > seg-qua, dom 19h30-3h, qui-sáb até 4h

É de um bar que aqui se fala e acaba de abrir no Cais do Sodré. O erotismo dá-lhe o mote,  
mas são os cocktails, a comida e a animação que despertam os sentidos



O segredo dos nossos queijos é o leite fresco pasteurizado que 
recolhemos diariamente das nossas vaquinhas. Experimente a 
frescura dos nossos queijos frescos, a textura aveludada do 
requeijão ou então, perca-se no paladar dos nossos queijos curados 
simples, com pimentão doce ou com ervas.

Rua da Cova Velha, Nr. 1, Ed. Montiqueijo • 2670-742 Lousa Loures • Tel: (+351) 219 758 740

Uma Família 
Que Não Para de Crescer!!!
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V I N H O S

comer&beber@visao.pt

P O R 
M A N U E L

G O N Ç A L V E S 
D A  S I L V A

Parcelas de prazer
Três vinhos singulares

Alguns dos grandes vinhos brancos portugueses são 
criações do produtor e enólogo Anselmo Mendes, como, 
por exemplo, o Parcela Única, monocasta Alvarinho de 
qualidade excecional. Produzido na Região dos Vinhos 
Verdes, sub-região de Monção e Melgaço – tal como a 
maioria dos vinhos de Anselmo Mendes, embora também 

esteja presente nas regiões do Douro (Baião), Dão, Beira Interior  
e Biscoitos (Açores) –, este vinho distingue-se pela elegância e pela 
complexidade, que atestam, por um lado, a categoria da casta e,  
por outro, a mestria do enólogo. Está no mercado a colheita de 2018, 
pronta para alegrar a mesa na quadra festiva que se avizinha. Isto,  
sem esquecer outras variações sobre o tema Alvarinho da autoria  
de Anselmo Mendes – Curtimenta, Expressões, Private, Tempo,  
Muros e outros – ou as mais recentes sobre a casta Loureiro,  
também magistrais.

A Colecção Privada Domingos Soares Franco, vice-presidente  
e enólogo da José Maria da Fonseca, reúne vinhos que ele considera 
especiais por lhe permitirem “lançar novidades com total liberdade  
e criatividade”. São vinhos que refletem “a paixão, o espírito criativo  
e a dedicação” do enólogo, diz ele próprio, ao apresentar mais 
novidades da Colecção Privada DSF: um Sauvignon/Malbec 2017, um 
Moscatel Sole 1999, um Riesling 2020 e um Moscatel Roxo Rosé 2020. 
Este é um sedutor com o tom rosado, o perfume floral e o sabor suave  
e fresco. Lembra a “pequena” do “tiro-liro-liro” de Amália:  
“é bonito apresenta-se bem parece que tem...” o dom de agradar.

Em tempo de vinho novo, cá temos o Arca Nova Primoris, um 
vinho verde tinto da Quinta das Arcas, “elaborado em lagar tradicional 
e de forma a ficar pronto e engarrafado no dia de S. Martinho”.  
Trata-se de uma série limitada de vinhão de qualidade superior,  
que se destina à mesa. E bem merece o seu lugar. 

Um branco elegante e distinto, um rosé fresco e sedutor,  
e um tinto forte e suave

Anselmo Mendes Parcela Única 
Alvarinho Monção e Melgaço 

Branco 2018
Cem por cento Alvarinho, 

de uma só parcela. 
Fermentação em barricas 
novas de carvalho francês 

(400 litros), nas quais 
estagiou nove meses 

com “bâtonnage” sobre 
borras totais. Novo 

estágio de 12 meses em 
garrafa. Apresenta aspeto 

brilhante, cor amarela- 
-dourada, aroma 

complexo com sugestões 
de fruta, flores, 

especiarias, fumado e 
mineralidade, paladar 

elegante e acidez precisa 
a derramar frescura, 

harmonia e persistência. 
Pura classe. €31,50

DSF Colecção Privada Península 
de Setúbal Roxo Rosé 2020

Exclusivamente da 
casta Moscatel Roxo, 
com fermentação em 
cubas de inox e sem 

envelhecimento. Tem uma 
cor rosa pálida atraente, 
aroma intenso e fino com 
notas florais e frutadas, 

sobretudo a rosas e a 
citrinos, paladar muito 

suave, fresco, equilibrado 
e persistente. Apetece só 
por si, mas também faz 

boa companhia a petiscos 
e a pratos leves ou de 

cozinha oriental. €9,90

Arca Nova Vinhão Primoris 
Vinho Verde Tinto 2021 

Um tinto monocasta: 
só Vinhão. Cor rubi 
concentrada, quase 

opaca, aroma intenso e 
fresco a frutos pretos 

maduros, paladar bem 
estruturado, denso, com 

acidez e taninos presentes 
e devidamente integrados 
no conjunto, que resulta 

sólido e, ao mesmo 
tempo, suave. É um 

vinho para acompanhar 
a refeição, em especial 

pratos tradicionais 
portugueses. €7,50
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Vão ser quatro dias de festa, 
em locais como a Voz do 
Operário, o coreto do Largo 
da Graça e o CineBar 
Camones, neste festival 
dedicado à cultura do 

circuito independente de clubes.  
À variedade e riqueza do cartaz, 
junta-se a originalidade do formato, 
com uma série de inéditas colaborações 
entre artistas de diferentes gerações  
e universos musicais. Já na noite desta 
quinta-feira, 2, os veteranos Pop 
Dell’Arte encontram-se com o 
saxofonista de jazz Rodrigo Amado, 
enquanto o projeto Desconectados 
junta Jorge Palma e Manel Cruz. Na 
sexta, 3, é a vez de Bloom (JP Simões) 
atuar com o guitarrista Nuno Ferreira  
e dos Suzie and The Boys terem a 
companhia de Symone de la Dragma. 
No sábado, 4, acontecem dois dos mais 

improváveis duetos do cartaz: entre o 
rap abrangente de Bezegol e a sua Rude 
Bwoy Banda com a guitarrista de fado 
Marta Pereira da Costa ou ainda da big 
band Bizu Coolective com Da Chick.  
Já no domingo, 5, os Budda Power 
Blues tocam com o mítico guitarrista 
João Cabeleira, dos Xutos e Pontapés, 
enquanto os Lefty (nova banda do 
ex-Da Weasel João Nobre) vão rockar 
com Scúru Fitchádu. Além destes 
originais encontros, o alinhamento 
inclui ainda espetáculos de projetos 
como They’re Heading West, Rita 
Braga, Lana Gasparøtti, Lost Train Trio 
ou Luiz Caracol, entre muitos outros, 
incluindo alguns dos mais conhecidos 
DJ da capital, como Mike Stellar,  
Lady G Brown, Lucky ou as duplas  
B Sessions (Mikas e Ricardo Pinto)  
ou Chills and Fever (A Boy Named Sue 
e Nuno Rabino).  Miguel Judas

The Great Lisbon Club Lisboa
Duetos improváveis
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Bairro da Graça > Lisboa > 2-5 dez, qui-dom 16h > €15-€40 (passe) 

O histórico bairro lisboeta da Graça vai receber a primeira edição  
deste original festival, que junta mais de 30 artistas, num inédito encontro 
em palco de diferentes gerações e universos musicais
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Courage Club  
Paredes de Coura
Trata-se de uma espécie 
de Paredes de Coura de 
inverno em versão redux, 
este festival que durante 
dois dias vai juntar, no 
Centro Cultural, Caixa de 
Música e Quartel das Artes, 
alguns dos “nomes mais 
marcantes da atual música 
alternativa nacional”, como 
é o caso de Moullinex, 
Samuel Úria, B Fachada, 
Chico da Tina, Pedro Mafama 
e Sensible Soccers, entre 
muitos outros. Os bilhetes 
garantem a entrada nos 
concertos programados 
na sala principal, ficando 
o acesso aos restantes 
espaços limitado à respetiva 
lotação, com a entrada a ser 
efetuada mediante a ordem 
de chegada.
 

Vários locais de Paredes de 
Coura > 3-4 dez, sex-sáb 17h > €20

Vaiapraia Lisboa
A residir atualmente fora 
de Portugal, Rodrigo 
Vaiapraia vai aproveitar 
um momentâneo regresso 
para se apresentar ao vivo, 
naquele que será o seu 
único concerto do ano. O 
espetáculo servirá para 
finalmente apresentar, em 
Lisboa, o aclamado álbum 
100% Carisma, editado 
no ano passado e que o 
transformou num dos 
artistas mais ouvidos na 
rádio durante o período de 
pandemia, com o enérgico 
single Fogo Fera.
 

Musicbox > R. Nova do Carvalho, 
24, Lisboa > T. 21 343 0107 > 6 dez, 
seg 22h > €7
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Teatro Camões > Passeio do Neptuno, Parque das Nações, Lisboa > T. 21 892 3470 > 4-23 dez, ter-sex 19h30,  
sáb 18h30, dom 16h > €10-€25

Alice no País das Maravilhas Lisboa
Coreografar atmosferas oníricas

Um cenário cheio de vida e cores 
– muitas flores, cogumelos, 
portas, cartas, relógios... – serve 
um conjunto de cenas, todas elas 
curtas, o que faz desta versão 
dançada, coreografada pelo 

cubano Howard Quintero, de Alice no País 
das Maravilhas um espetáculo cheio de 
vitalidade e de pujança. É uma estreia 
absoluta na Companhia Nacional de 
Bailado, esta transposição para o palco do 
clássico da literatura, da autoria de Lewis 
Carroll (que foi influenciada pelo filme de 
Tim Burton, de 2010, sobre a mesma 
história). A música é um aglomerado de 
peças de Tchaikovsky, interpretadas pela 
Orquestra Sinfónica Portuguesa, com a 
direção musical de José Eduardo Gomes.

“É muito difícil encontrar uma 
maneira de contar uma história através 
do movimento em palco, foi um trabalho 
árduo. Tecnicamente, foi para mim o 
trabalho mais difícil que fiz”, diz Howard 

Quintero. “No cinema, há sempre um 
efeito digital que pode ajudar. Aqui 
acontece tudo em tempo real.” Alice é 
uma menina que toma uma poção mágica 
e encolhe, descobrindo um mundo 
de fantasia. Para Quintero, explorar 
o movimento nesta peça implicou 
diversificar os estilos. “Cada personagem 
tem o próprio estilo. E aqui fui muito 
flexível, porque a história é muito mais 
importante do que a minha marca como 
coreógrafo.” O corpo de bailado dá vida, 
no primeiro ato, às flores na floresta e, no 
segundo, ao exército da Rainha de Copas, 
a tirana do País das Maravilhas: “A CNB 
é uma companhia grande, tenho de dar 
atenção a todos os bailarinos, fazê-los 
sentir que estão a trabalhar; têm de sentir 
que estão a fazer algo deveras difícil e 
desafiante, e sentir-se bem... As flores  
são mais dançantes e doces, já as cartas 
vejo-as como parte de uma família militar.” 

 Cláudia Marques Santos
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A Companhia Nacional de Bailado estreia-se a interpretar o clássico da literatura  
de Lewis Carroll e convidou o cubano Howard Quintero para criar a coreografia

Mahagonny  
Songspiel Lisboa
No contexto do 
programa Música em 
Palco, o Teatro Aberto 
apresenta entre esta 
sexta a domingo, dias 
3 a 5, a versão integral 
de Mahagonny 
Songspiel, de Bertolt 
Brecht e Kurt Weill. 
Apresentada em 1927, 
esta songspiel, uma 
peça feita de canções, 
do compositor 
alemão baseou-se 
nos cinco Cânticos 
de Mahagonny 
integrados no livro 
de poemas Breviário 
Doméstico de Brecht 
e marcou o início da 
colaboração dos dois 
artistas. O espetáculo 
inclui ainda um 
conjunto de canções 
de uma outra obra 
musical baseada em 
poemas de Brecht: 
The Hollywood 
Songbook, de Hanns 
Eisler. A direção 
musical estará a 
cargo do maestro 
João Paulo Santos 
que, juntamente com 
João Lourenço e Vera 
San Payo de Lemos, 
farão um debate 
acerca do espetáculo 
neste domingo, 5.  
C.M.S.
 

Teatro Aberto > Pç. de 
Espanha, Lisboa > T. 21 
388 0089 > 3-5 dez, sex- 
-sáb 21h30, dom 16h > 
€20
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Como contar uma história 
mil vezes contada? Victor 
Hugo Pontes não tinha a 
preocupação de fazer 
diferente, mas sabia que 
queria fazer as coisas à  

sua maneira. Desafiado pelo Teatro 
Nacional São João a levar à cena 
Romeu e Julieta, rodeou-se de 
parceiros de longa data. Desde logo, 
convidou Joana Craveiro a fazer uma 
releitura do texto de Shakespeare para 
os dias de hoje e recorreu a atores 
cujas idades correspondem às 
personagens. Já tinham trabalhado 
com adolescentes em Margem e Meio 
Meio, “uma faixa etária em que tudo  
é uma descoberta e a entrega é total… é 
muito emocionante vê-los a fazer uma 
cena”, diz o coreógrafo e encenador. 
No início de Porque é Infinito, os oito 
jovens – entre os 15 e os 20 anos, 
escolhidos por audição, a maioria de 
escolas artísticas – e ainda os atores 
António Júlio, Pedro Frias e Vera 
Santos, colocam-se de frente para o 

público e apresentam os seus papéis. 
Mas deixam o aviso nesta espécie de 
prólogo: “Pode ser verdade ou pode 
ser mentira o que vai acontecer.” 

A cronologia de Romeu e Julieta 
é respeitada e são revividas todas 
as cenas icónicas, intercaladas 
pelas vivências e interrogações dos 
participantes sobre o amor – “é 
obrigatório ficar triste quando se está 
apaixonado?”, “já passaste por isto?”, 
“chegarias a tanto?”. “A história toca-
-lhes bastante, há uma identificação 
com este amor vivido com tanta 
intensidade, porque é uma idade em 
que tudo é possível”, conta Pontes. 
O coreógrafo volta a jogar com um 
plano inclinado, pontuado apenas por 
cadeiras e microfones. “São palcos 
mais orgânicos, que permitem uma 
movimentação mais dinâmica, e a 
ausência de adereços deixa espaço aos 
espectadores para construírem o que 
falta na imagem.” Um minimalismo 
que acentua a energia da cena e a 
emoção das personagens.  J.L.

Porque é Infinito Porto
A singular linguagem do amor 
Victor Hugo Pontes recria a tragédia de Romeu e Julieta, numa versão 
inspirada nos testemunhos dos adolescentes que integram o elenco
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Teatro Nacional São João > Pç. da Batalha, Porto > T. 22 340 1910 > 1-4 dez, qua-sáb 19h > €10 a €20 

Salão Piolho CineConcertos 
Lisboa e Porto
A iniciativa é da Fundação 
Inatel e evoca os antigos 
Cinemas Piolho que se 
improvisavam em Lisboa, 
saltitando de lugar em lugar. 
Recuperando esse espírito 
itinerante, a 5ª edição do Salão 
Piolho propõe um conjunto 
de filmes mudos, de géneros 
cinematográficos distintos, 
acompanhados de música 
ao vivo. O programa, com a 
colaboração da Cinemateca, 
começa nesta quinta, 2,  
em Lisboa, onde fica até dia 5, 
rumando depois ao Porto,  
de 9 a 12 deste mês.
Em Lisboa, entre o Cinema 
Ideal, a discoteca Lux, a 
estação de comboios do 
Cais do Sodré, o Museu 
do Dinheiro ou o Teatro da 
Trindade, por exemplo, será 
possível assistir a filmes de 
Georges Pallu (Barbanegra e 
Frei Bonifácio), Dziga Vertov 
(O Homem da Câmara de 
Filmar), Nuno Lopes (Raízes – 
A Fotografia de Artur Pastor), 
José Leitão de Barros (Lisboa, 
Crónica Anedótica), Buster 
Keaton (Sherlock Jr.) e Sergei 
Eisenstein (O Couraçado 
Potemkin), com música de 
Charlie Mancini, Stereossauro 
e Ricardo Gordo. Haverá 
também lugar para uma 
dobragem ao vivo com António 
Machado e João Didelet. Já 
no Porto, entre o Cinema 
Trindade, o Círculo Católico 
Operário do Porto, a Fundação 
Inatel, o Cinema Passos 
Manuel e a Casa das Artes, 
estarão Filho da Mãe, Ricardo 
Gordo, Charlie Mancini, bem 
como, na dobragem, João 
Didelet, desta feita com 
Marcantonio Del Carlo. Serão 
exibidos os mesmos filmes, à 
exceção dos títulos de Dziga 
Vertov e de Nuno Lopes, 
substituídos por Surdina, 
de Rodrigo Areias, que será 
musicado por Tó Trips.  I.B.
 

Lisboa (vários locais) > 2-5 dez, 
qui-dom > Porto (vários locais) 
> 9-12 dez, qui-dom > grátis > 
programa em inatel.pt
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Galeria Underdogs > R. Fernando Palha, 56, Lisboa > T. 21 868 0462 > 26 nov-30 dez, ter-sáb 14h-19h 
> grátis 

Looking for Rita Lisboa
Ensaio geral

Primeiro, a questão 
heteronímica: esta Rita 
perdida que o título evoca não 
remete para deambulações 
domésticas exploradas por 
Rita João e Pedro Ferreira, 

parceiros no Estúdio Pedrita. Looking 
for Rita centra-se numa investigação em 
torno da atriz Rita Hayworth (1918-1987), 
rosto de filmes clássicos como Gilda ou 
A Dama de Xangai, e qualquer ligação 
entre Ritas é “subliminar”, afirma Rita 
João à VISÃO. “Não fui à procura de uma 
Rita. Fui em busca de uma imagem certa: 
a de uma artista manufaturada por 
Hollywood; Hayworth era Margarita 
Cansino, uma dançarina  morena que foi 
submetida a uma grande transformação”, 
recorda. Essa figura pensada para as 
massas espelha-se, por exemplo, na 
lógica de produção de azulejos, material 
de trabalho dos dois designers. Mas o 
conceito amparou uma busca criativa 
durante a pandemia. “Dar um passo 
atrás, um afastar-nos do fazer industrial 
para voltarmos para o manual, dos 
processos associados ao azulejo 

industrial para a maneira como o objeto 
era pintado à mão no século XVII”, 
explica Rita. Um trabalho que resultou, 
por agora, em 12 aguarelas de grande 
escala expostas na Galeria Underdogs. 

“São 12 ensaios, 12 zooms de 
fotografias emblemáticas de Rita 
Hayworth, às vezes até repetidas, 
explorando, por exemplo, variações 
entre cores frias e cores quentes.” 
Nascidas dos desenhos preparatórios 
para um painel em azulejo, a ser editado 
pela Viúva Lamego em 2022, as suas 
linhas de força, traçadas a grafite e 
depois pintadas a aguarela, desafiam 
métodos familiares: aqui, sublinha 
Rita, não há limite de stock, a criação 
é infinita em cada quadradinho, há 
subversão de cores, há um ressuscitar 
de desenhos esquecidos no processo, 
há mais liberdade no resultado. “Vamos 
buscar a genealogia do azulejo, sem 
nos preocuparmos com a perfeição da 
cerâmica. Entre o manual e o industrial, 
há um processo para procurar coisas 
novas.” E talvez um novo futuro para o 
Estúdio Pedrita.  Sílvia Souto Cunha
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Os dois designers do Estúdio Pedrita arriscam-se em novas técnicas e auscultam 
as potencialidades da criação manual – no trânsito entre azulejo e aguarela 

CISNOGRAFIA:  
A Reescrita do Cisne Lisboa
Resultado de uma 
residência artística levada 
a cabo por 13 coreógrafos, 
intérpretes e performers 
no Museu Nacional de Arte 
Antiga, esta instalação para 
tela e ecrã insufla novos 
diálogos com a coreografia 
museológica do grande 
edifício das Janelas Verdes. 
Projeto híbrido que cruza 
a dança contemporânea, 
o vídeo e o cinema com 
a herança pictórica das 
obras patentes no museu, 
concebido e realizado pelo 
coreógrafo Luiz Antunes, 
com colaboração na direção 
artística de André Mendes, 
CISNOGRAFIA: A Reescrita 
do Cisne reinventa Le Cygne, 
o 13º movimento da Suite 
Le Carnaval des Animaux, 
da autoria de Camille 
Saint-Saens, referenciando 
o papel simbólico do cisne 
como figura associada à 
“representação de morte 
e renascimento, final de 
ciclo, individualidade de 
movimento e intimamente 
ligado à questão de género”. 
Ana Moreno, Alan Fallieri, 
David Marques, Guilherme 
Leal, Joana Castro, Luiz 
Antunes, Marco da Silva 
Ferreira, Maurícia Neves, 
São Castro, Nina Botkay, 
Tânia Carvalho, Thamiris 
Carvalho e Vasco Araújo, 
a que se junta ainda o 
compositor Diogo Alvim, 
reinterpretaram, pois, A 
Morte do Cisne, peça-chave 
do repertório balético e da 
mitologia artística europeia, 
em várias salas do museu, 
abrindo espaço a releituras 
e ligações inusitadas: cada 
solo foi transformado num 
filme de três minutos, a 
que se junta um filme final, 
de “compêndio”, numa 
instalação para tela e ecrã. 

 S.S.C.
   

Museu Nacional de Arte Antiga 
- Capela das Albertas > R. das 
Janelas Verdes, Lisboa > T. 21 
391 2800 > 8 dez-27 fev, ter-dom 
10h-18h > €6
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Mães Paralelas
Uma questão de ADN

Em Dor e Glória (2019), 
Pedro Almodóvar devolvia 
Antonio Banderas ao seu 
cinema, com uma 
interpretação visceral, cheia 
de traços autobiográficos, 

fazendo um dos melhores filmes da sua 
carreira. Em Mães Paralelas, em menor 
medida, faz o mesmo com Penélope 
Cruz. E, apesar de não ser superior à 
sua última longa, este talvez seja o mais 
almodovariano dos filmes de 
Almodóvar, pelo menos desde Volver.

É almodovariano para começar 
no estilo da intriga. Embora se 
trate de um drama, em Almodóvar, 
géneros aparentemente antagónicos 
atravessam-se com naturalidade.  
Aqui, o realizador espanhol usa, 
sem pudor, ingredientes típicos 
da comédia, como os jogos de 
coincidências ou um sentido 
melodramático que se pode tornar 
irónico, para construir o trágico.

Ao contrário do que acontecia em 
Dor e Glória, em Mães Paralelas estão 
de volta as magníficas personagens 

femininas, que sempre nos seduziram, 
e atrizes a condizer. Assim acontece 
no eixo Penélope Cruz, uma mãe 
tardia e abandonada, e Milena Smit, 
atriz-revelação que Almodóvar trouxe 
das séries, no papel de uma jovem 
mãe, vítima de violação. Mas também 
encontramos, de novo, a insuperável 
Rossy de Palma, a mais almodovariana 
de todas.

O tema-base é a maternidade, mas 
a maternidade associada à questão 
da identidade. E um dos pontos mais 
interessantes do filme é a forma como, 
em pano de fundo, numa segunda linha 
narrativa, se constrói outra, em volta 
dos fantasmas ou destroços da guerra 
civil. Feridas que, ainda hoje, Espanha 
tem dificuldades em sarar ou encarar. 
Desenterram-se as ossadas de um 
massacre coletivo num pueblo remoto, 
em busca dos corpos dos antepassados. 
Aqui, como as mães, as personagens 
procuram-se a si próprias, em busca da 
verdade sobre os seus ascendentes ou 
descendentes. Querem saber quem são. 

 Manuel Halpern
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Entre a aventura da maternidade e os fantasmas da guerra civil,  
um Almodóvar com identidade

De Pedro Almodóvar, com Penélope Cruz, Milena Smit, Rossy de Palma, Aitana Sánchez-Gijón > 123 min

Mostra de Cinema  
da América Latina Lisboa
 A presença do realizador 
espanhol Fernando Trueba 
e do escritor colombiano 
Héctor Abad Faciolince,  
na sessão de abertura,  
é o grande destaque da 
Mostra de Cinema da 
América Latina. Os dois  
vêm apresentar o filme  
El Olvido que Seremos, 
uma adaptação do romance 
de Faciolince, editado 
em Portugal com o nome 
Somos o Esquecimento que 
Seremos (Quetzal, 2010).
A mostra tem como filosofia 
ser representativa de um 
elevado número de países, 
exibindo a diversidade da 
América Latina. Nesse 
sentido, é uma verdadeira 
mostra, em que pode 
degustar diferentes 
cinemas que têm a língua 
castelhana em comum. 
Assim, podem ser vistos 12 
filmes, de 11 países, entre 
documentários e ficções. 
Entre outros, Era Uma vez 
na Venezuela, de Anabel 
Rodríguez Ríos, candidato 
venezuelano ao Oscar para 
melhor documentário; El 
Cuento de las Comadrejas, 
comédia negra do argentino 
Juan José Campanella; El 
Agente Topo, vencedor do 
prémio do público de San 
Sebastián da chilena Maite 
Alberdi; Entre Perro y Lobo, 
documentário ficcionado da 
espanhola Irene Gutiérrez; 
Manco Capac, retrato do 
êxodo rural do peruano 
Henry Vallejo; Chico Ventana 
También Quisiera Tener 
un Submarino, do jovem 
uruguaio Alex Piperno; Sin 
Señas Particulares, filme 
multipremiado sobre uma 
mãe que busca o filho dado 
como morto, da mexicana 
Fernanda Valadez; ou 
Caminero, uma espécie de 
autorretrato do pintor chileno 
Francisco Ariztia.  M.H.

Cinema São Jorge > Av. da 
Liberdade, 175, Lisboa > 9-12 dez, 
qui-dom > €3,50
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Camané sempre se disponibilizou para aventuras musicais 
fora do mundo do fado (embora, inevitavelmente, a sua  
voz carregue sempre esse universo) – cantando Xutos  
& Pontapés e António Variações no projeto Humanos, por 
exemplo. Mas na sua discografia oficial (iniciada com Uma 
Noite de Fados, em 1995) teve uma coerência ao longo dos 

anos feita se sobriedade, tão respeitadora das tradições profundas do 
fado como aberta a experiências (como a inclusão permanente do 
contrabaixo). Um denominador comum a esse percurso, que firmou a 
voz de Camané como património superior da história da nossa música 
popular, foi a presença de José Mário Branco como produtor e 
empenhado diretor artístico. Este Horas Vazias é, pois, o primeiro 
disco do fadista sem a presença marcante do autor de Inquietação 
(José Mário Branco morreu em novembro de 2019). 

A produção foi agora entregue a um músico da área do jazz: Pedro 
Moreira. Mas o lastro era tão forte que bem se pode dizer que a 
coerência continua (até porque a voz de Camané e as palavras que 
canta continuam em primeiro plano). Como sempre, há canções 
com a marca da tradição (Aves Agoirentas, por exemplo, da dupla 
David Mourão-Ferreira/Alain Oulman) e outras novíssimas (Pedro 
Abrunhosa, Jorge Palma e Sérgio Godinho assinam, por exemplo,  
letra e música de três canções). O trio de instrumentistas que tem sido 
o sólido alicerce de Camané mantém-se: José Manuel Neto (guitarra 
portuguesa), Carlos Manuel Proença (viola) e Carlos Bica (contrabaixo). 
Mas em Horas Vazias pode, também, ouvir-se o saxofone de Ricardo 
Toscano – na notável Às Vezes Há um Silêncio (Fado Rosa)  
– e o acordeão de João Barradas. 

Como José Mário Branco na performance histórica de FMI, 
também Camané nos poderia dizer agora: “Contai com isto de mim, 
para cantar e para o resto.”  Pedro Dias de Almeida

Horas Vazias Camané
Contai com isto de mim...
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O primeiro disco do fadista sem a participação de José Mário 
Branco não marca um corte com o seu notável percurso

Horas Vazias  
é o sucessor  
de Infinito 
Presente 
(de 2015) na 
discografia de 
Camané que, em 
2017, editou um 
disco dedicado 
a Alfredo 
Marceneiro. 
Entre canções 
novas e versos 
antigos, conta 
com 16 faixas

Encontros com Livros  
Stefan Zweig
Carta amorosa 
dedicada ao livro, 
este pequeno volu-
me com ensaios e 
prefácios escritos 
entre 1902 e 1939, 
ecoa modernidade. 
Pergunta-se Stefan 
Zweig (1881-1942), 
em O Livro como 
Acesso ao Mundo: 
“Como respirar sem 
o ar universal que 
jorra torrencialmente 
dos livros?”. Ao con-
templar uma vida de 
analfabeto, compara-
-a à de um surdo que 
nunca compreenderá 
verdadeiramente a 
música. “Intemporal 
e indestrutível, 
inalterável ao longo 
do tempo, um grau 
máximo de força 
condensada no mais 
reduzido e proteico 
dos formatos, o livro 
nada tem a recear 
da técnica, pois são 
os livros que lhe 
asseguram o ensino 
e o aperfeiçoamento”. 
Encontros com Livros 
(Relógio D’Água, 112 
págs., €15) inclui 
ainda análises e 
petites histoires de 
vários contemporâ-
neos seus e não só 
(Goethe, Gundolf, 
Freud, Thomas Mann, 
Balzac...), e ainda 
uma celebrada lei-
tura d’As Mil e Uma 
Noites.  S.S.C. 



CSI: Las Vegas Fox
A equipa de investigadores 
que deu a conhecer ao 
mundo a ciência forense, 
tornando cada um dos 
espectadores um verdadeiro 
detetive, regressa para  
a sequela de CSI: Crime 
Scene Investigation.  
A mesma cadeia de televisão 
norte-americana CBS que 
cancelou, quis celebrar 
o 20º aniversário de uma 
série com mais de 330 
episódios, ao longo de 15 
temporadas. E o melhor 
que fizeram, para os novos 
dez episódios, foi repescar 
antigas personagens, cujo 
carisma se mantém. Gil 
Grissom (William Petersen), 
Sara Sidle (Jorja Fox), Jim 
Brass (Paul Guilfoyle) e 
Hodges (Wallace Langham) 
são chamados quando 
uma ameaça ao laboratório 
criminal de Las Vegas põe 
em causa milhares de casos 
encerrados, correndo o 
risco de assassinos em 
série serem libertados. 
Fica a faltar, por agora, 
Catherine Willows (Marg 
Helgenberger), substituída 
por Maxine Roby (Paula 
Newsome) na liderança da 
equipa, mas, quem sabe, 
não aparecerá? Afinal, há 
seis anos, quando chegava 
ao fim uma das séries mais 
queridas do público, não 
foi a última vez a ouvir-se 
o genérico Who Are You?, 
mítico tema dos The Who. 
  S.C.
 

Estreia 6 dez, seg 22h15 >  
10 episódios
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Depois de andarmos há 18 meses a ler, e a ouvir, epidemiologistas, 
virologistas e muitos outros especialistas em saúde a falarem sobre 
contágios, vírus, vacinas e imunidade, seguramente que existe um 
“médico de bancada” em cada um de nós. Aproveitemos a estreia  
da nova série documental A Arte da Cura para aprofundar o 
conhecimento desde os primórdios da medicina e, assim, melhor 

compreender o que vivemos hoje, tentando até projetar o futuro da saúde 
mundial. Sabemos que a Humanidade está a viver mais, mas não significa  
a viver melhor.

Foi depois de uma visita ao Museu da Farmácia, em Lisboa, guiada pelo seu 
diretor, o historiador e museólogo João Neto, que a jornalista Rita Saldanha e o 
produtor Miguel Ferraz (entretanto, falecido em 2019) tiveram a ideia de fazer 
“uma série sobre a história da medicina cruzada com a arte”. “Não queria uma 
série de médicos”, afirma Rita Saldanha. Apresentada a ideia à RTP2, a jornalista, 
habituada a tratar assuntos de política nacional e ambiente, iniciava o projeto 
de 13 episódios (25 minutos cada) que segue a cronologia da história, entra em 
diversas universidades do País e fala com médicos, enfermeiros, farmacêuticos, 
investigadores e cientistas. 

A narrativa explora a incerteza da curiosidade e a convicção da Ciência, sem 
esquecer as fórmulas políticas na gestão da saúde. “Este tipo de série não é 
para apontar o dedo, só para apontar factos.” Há mais de cinco milhões de anos 
já existia acupuntura; desde o Homo sapiens, ou mesmo antes disso, que há 
doenças; Leonardo da Vinci foi o primeiro a recriar o interior do corpo em 1 200 
desenhos anatómicos; Galeno, o médico dos gladiadores, já entendia o cérebro; 
Avicena, sábio e médico islâmico, no século X, foi o primeiro a isolar cidades e 
pessoas para prevenir a propagação das doenças. Mas há um grande mistério que 
continua por decifrar, como faz notar Sobrinho Simões, médico e investigador: 
“Até hoje, não conseguimos fazer vida. A gente mistura o ADN, o ARN e as 
proteínas e não funciona.” Afinal, ainda há tanto por descobrir.  Sónia Calheiros

A Arte da Cura RTP2
Na saúde e na doença 

D.
R.

Estreia 2 dez, qui 22h50 > 13 episódios

Nova série documental relembra as figuras mais relevantes da história  
da medicina e os feitos marcantes do conhecimento científico
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Quem vem pela estrada fora em 
direção à aldeia da Vista Alegre, em 
Ílhavo, que é toda ela um miradouro 
privilegiado sobre o rio Boco, só perto 
da chegada dará por ele. Passando  
a ponte, bem junto à água, vê-se um 

edifício de traço moderno, construído a partir  
da reconversão de alguns imóveis da fábrica  
de vidro e porcelanas, fundada em 1824.  
À inauguração, em 2016, do hotel Montebelo 
Vista Alegre, seguir-se-ia a abertura do Palácio 
Residência dos Fundadores e, três anos mais 
tarde, da Casa dos Mestres Pintores. “Todo o 
projeto é cúmplice do bairro operário”, sublinha 
António Machado Matos, diretor do hotel. 

Por entre ruas arborizadas e ladeadas de casas 
brancas, emolduradas de um amarelo-vivo, surge 
a nova ala a que chamaram Bairro Vista Alegre. 
A memória do lugar mantém-se nas 67 unidades 
de alojamento, de diferentes tipologias (quartos, 
suítes, estúdios e apartamentos T1, T2 e T4, alguns 
comunicantes para receber famílias), assinados 
pelos arquitetos Tiago Araújo e Paula Fonseca 

Nunes. “Procurou-se preservar o passado com 
traços de modernidade”, diz o diretor, enquanto 
mostra mais um quarto, amplo e acolhedor, 
pontuado por almofadas e mantas coloridas, cheio 
de luz natural. E logo damos por nós a pensar que 
podíamos acordar num lugar assim todos os dias. 
Sem pressa, a ver o rio que corre tranquilo. 

Na verdade, nesta adaptação, tal como 
aconteceu nas anteriores, manteve-se a ligação 
à fábrica através da decoração, com peças que 
revelam as várias fases da porcelana, dos moldes 
à pintura. “A estrutura do edificado ficou igual, 
mas todo o interior foi demolido e adaptado”, 
esclarece António Machado Matos. Encostado 
às casas, e quase sem se dar por ele, nasceu um 
outro corpo, em betão e vidro, com suítes e vista 
sobre o Boco, um braço da ria de Aveiro. 

Impossível é ir à Vista Alegre e passar ao lado 
do terreiro central, com a sua bonita Capela de 
Nossa Senhora da Penha de França, ou do museu 
a contar a história e evolução estética da marca. 
A pensar nas compras, há três lojas dentro do 
bairro.  Susana Silva Oliveira  

Montebelo Vista Alegre Ílhavo
Em harmonia com a água 
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Lugar da Vista Alegre, Ílhavo > T. 232 420 000 > a partir de €119 

O antigo bairro operário da fábrica da Vista Alegre, convertido em hotel de cinco estrelas,  
tem uma nova ala de alojamento com uma belíssima panorâmica sobre o rio Boco

A nova ala, a 
que chamaram 

Bairro Vista 
Alegre, divide-se 

por diferentes 
tipologias, 

entre quartos, 
suítes, estúdios 
e apartamentos 

(T1, T2 e 
T4), alguns 

comunicantes 
para receber 

famílias
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O gosto dos outros

Frutalmeidas Lisboa
Um dos seus prazeres maiores é 
“caminhar quilómetros atrás de 
quilómetros pelas avenidas de Lisboa, 
a tratar de trabalho ao telefone ou 
a ouvir música”. Uma das paragens 
obrigatórias é no Frutalmeidas, na 
Avenida de Roma, para se “abastecer 
do crucial sumo de melancia”.

Under the Cover Lisboa
“Percebe-se que há paixão em 
quem abriu esta loja de revistas, 
onde cada exemplar é uma tentação. 
Fica junto à Gulbenkian, por isso 
podem escolher uma revista e folheá-
-la nos jardins da fundação, num ato 
de meditação suprema.”

Flur Lisboa
Para Pedro, a Flur é uma das melhores 
lojas de discos de Lisboa. “Mudou-se 
agora para o Mercado de Arroios, 
colocando o vinil saudavelmente 
próximo das bancas de legumes, o 
que para mim, que preciso de música 
como de brócolos para me manter 
vivo e saudável, faz todo o sentido.”

Futura – Rádio 
de Autor
“Sou óbvio 
suspeito, mas 
estou mesmo 
viciado na 
Futura, a rádio 
que lançámos 
há uns dias, 
online e numa app. Estamos 
muito felizes com o que por ali 
está a acontecer e ainda há muitas 
novidades a caminho!”

Pedro  
Ramos 

Fundou recentemente 
a Futura, rádio online 

independente, de 
transmissão diária, 
depois ter estado  
18 anos na Radar.  

Aqui, revela os seus 
lugares em Lisboa, 

cidade onde vive e que 
gosta de palmilhar

 S A N D R A  P I N T O  spinto@visao.pt

Incógnito “É um clube onde se 
dança por um amor e uma entrega 

total às canções, e onde senti 
uma euforia coletiva palpável no 

momento em que abriu as portas, 
após o fecho na pandemia” 

Casanostra No “melhor 
restaurante italiano de Lisboa”, 

passou alguns dos momentos 
mais marcantes da sua vida. 

“Tem os empregados mais 
simpáticos de toda a Península 

Ibérica, mas cuidado com a grapa 
e com o limoncello no fim  

da refeição...”
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Palavras cruzadas

Quiz

DÊ-NOS NOTÍCIAS  >  T. 21 870 5000  >  T. 22 099 3810  
>  VISAOSE7E@VISAO.PT 

SOL
UÇÕ

ES

Sudoku F Á C I L

>> QUIZ >> 1. C // 2. A // 3. A // 4. C // 5. C // 6. A // 7. A // 8. C // 9. B // 10. B

1. Quantos quilómetros tem  
a Estrada Nacional 2, que atravessa 
Portugal de norte a sul?   
A. 688,5
B. 705,5
C. 738,5
 
2. Onde fica o Museu Municipal  
de Arte Moderna Abel Manta?
A. Gouveia
B. Covilhã
C. Castelo Branco
 
3. Qual a nacionalidade do jogador 
de futebol do Benfica Nicolás 
Otamendi?
A. Argentina
B. Italiana
C. Colombiana
 
4. Em que estado dos EUA nasceu, 
em 1935, o músico Elvis Presley?
A. Tennessee
B. Alabama
C. Mississípi
 
5. Em que desporto se notabilizou 
Alfredo Trindade, nascido em Valada 
do Ribatejo, em 1908?
A. Pugilismo
B. Atletismo
C. Ciclismo

6. Em que ano foi publicado  
o romance Mau Tempo no Canal,  
de Vitorino Nemésio?
A. 1944
B. 1955
C. 1966
 
7. Qual destes apelidos faz parte  
do nome completo da fadista Amália 
Rodrigues?
A. Rebordão
B. Ressano
C. Resende
 
8. O arquipélago de Vanuatu,  
no oceano Pacífico, é constituído  
por quantas ilhas?
A. 49
B. 64
C. 83
 
9. Qual destes dramaturgos recebeu 
o prémio Nobel da Literatura?
A. Arthur Miller
B. Dario Fo
C. David Mamet
 
10. Alex Kapranos é vocalista  
de que banda?
A. Django Django
B. Franz Ferdinand
C. Kaiser Chiefs

P O R  P E D R O  D I A S  D E  A L M E I D A

>>  HORIZONTAIS  >>  1. Nome geral de todos os mamíferos da 
ordem dos primatas, à exceção do Homem. Rasoura. // 2. Querido. 
Cheiro e sabor a sebo da carne de carneiro. // 3. Instrumento com  
que os sapateiros e os correeiros abrem os furos no cabedal, por  
onde fazem passar o fio. Porco (prov.). // 4. Relaxamento. Doçura (fig.).  
// 5. Figura arquitetónica formada por dois arcos iguais que se  
cortam superiormente. Contr. da prep. “de” com o art. def. “a”.  
// 6. Instituição que fornece serviços e assistência a um grupo 
específico de pessoas. Cada um dos anéis de uma cadeia. Enunciar ou 
percorrer com a vista ou com os dedos (palavra, texto), procurando 
interpretar o seu significado. // 7. Extraviar-se. // 8. Freira que não 
exerce cargos superiores. Perceber ou conhecer por meio dos olhos. // 
9. Meio e modo de locomoção, através do ar. Religioso que não vive em 
comunidade, mas num ermo. // 10. Aquele que elege. Na companhia 
de. // 11. Estorninho. Senhora educada. >>  VERTICAIS  >>  1. Senão, 
dificuldade. Arrogância. // 2. Inclinação da alma e do coração. Cantiga 
de embalar. // 3. Frasqueira ou adega subterrânea. Mastigar muitas 
vezes ou mastigar de novo. // 4. Indivíduo que vende objetos usados. 
Sadia. Irídio (s.q.). // 5. Ação ou efeito de colar. Sétima letra do alfabeto 
grego, correspondente ao “e” longo dos latinos. // 6. Cavidade interior 
da região onde o braço se liga ao tronco. Categoria ou número em que 
se insere algo ou alguém. // 7. Evolucionar. // 8. Grande quantidade de 
coisas ou pessoas. Como assim? (interj.). // 9. Ave palmípede, espécie 
de pato. Vontade de comer. // 10. Acontecer depois. Modo de dizer. // 11. 
Aguçar. Conjunto de agulhas ou folhas de pinheiro, geralmente secas.

>> HORIZONTAIS >> 1. Macaco, Rasa. // 2. Amado, Bodum. // 3. Sovela, Reco. // 4. Relaxe, Mel. // 5. Ogiva, Da. // 6. Lar, Elo, Ler. // 7. Tresmalhar. 
// 8. Irmã, Ver. // 9. Voo, Eremita. // 10. Eleitor, Com. // 11. Zorral, Dama.  >> VERTICAIS >> 1. Mas, Altivez. // 2. Amor, Arrolo. // 3. Cave, Remoer. 
// 4. Adelo, Sã, Ir. // 5. Colagem, Eta. // 6. Axila, Rol. // 7. Evolver. // 8. Ror, Hem. // 9. Adem, Larica. // 10. Suceder, Tom. // 11. Amolar, Sama.  
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TOUS
NEW SEASON, NEW DESIRES 

Descobre os favoritos das #TOUSLovers  
e cria o teu próprio look. 

BONECOS DE 
ESTREMOZ
PATRIMÓNIO CULTURAL  

IMATERIAL DA HUMANIDADE 

Os Bonecos de Estremoz são uma arte com 
mais de três séculos e que fazem parte da 

identidade cultural deste concelho.   
A Produção de Figurado em Barro de 

Estremoz, conhecida como Bonecos de 
Estremoz, foi classificada como Património 

Cultural Imaterial da Humanidade pela 
UNESCO em dezembro de 2017. A SEL 

Salsicharia Estremocense decidiu celebrar o 
4º aniversario de reconhecimento desta arte 

pela UNESCO, com a representação dos 
bonecos nos rótulos dos seus produtos.  

O objetivo é promover o turismo rural e 
urbano em Estremoz e dar a conhecer esta 

arte única juntamente dos produtos 
tradicionais alentejanos.

LEVI’S
HOLIDAY SEASON
A Levi’s® juntou-se à Hailey 
Bieber para antecipar a 
celebração da Holiday Season…
A marca que inventou os blue 
jeans originais, lançou no início 
deste mês uma nova campanha 
nas suas redes sociais, onde a 
modelo, celebridade e it-girl de 
24 anos, fala sobre o seu estilo 
ultra descontraído, mas sempre 
feminino.

www.tous.com

www.levis.com

www.sel.pt
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Cuidado  
com a língua

A 
Defensoria Pública da Bahia, no Brasil, 
resolveu lançar um útil guia chamado 
“Expressões Racistas do Quotidiano”, 
sugerindo que sejam abolidas da lin-
guagem de todos os dias várias palavras 
que, embora ninguém o saiba nem as use 
com essa intenção, têm uma conotação 
racista devido à sua origem. É o caso, 
por exemplo, da expressão que os bra-
sileiros usam para designar a mesa-de-

-cabeceira: criado-mudo. Segundo informa o texto 
da Defensoria, o termo surgiu porque “os criados, 
geralmente pessoas escravizadas, deveriam segurar 
objectos para os seus senhores e eram proibidos de 

falar”. Usar este termo em 2021 ofende, já não os 
escravos de outrora, que estavam mais preocupa-
dos com grilhetas do que com palavras, mas pessoas 
frágeis nossas contemporâneas. A expressão “a dar 
com pau” também é nociva, de acordo com o mesmo 
documento. Deve ser abolida porque faz referên-
cia ao pau com que, nos tempos da escravatura, se 
alimentava os escravos que faziam greve de fome, 
pelo que é, evidentemente, uma formulação racista a 
dar com pau. Também a expressão “meia tigela”, que 
costuma designar mediocridade, tem origem na es-
cravidão. De acordo com o dicionário de Expressões 
Racistas do Quotidiano, sempre que um escravo não 
trabalhava como pretendido, recebia apenas meia ti-
gela de comida, pelo que só um racista de meia tigela 
usaria essa expressão ainda hoje.

Conhecida a lista de expressões abomináveis, foi 
cometido um erro terrível: alguém se lembrou de ir 
perguntar a historiadores e linguistas se a origem 
das palavras era mesmo aquela. Provavelmente por 
racismo, eles disseram que não. Nenhuma daque-
las expressões tem, segundo quem estuda etimolo-
gia, aquela origem. Há pessoas tão interessadas em 
fiscalizar a linguagem que inventam motivos para 
patrulhar. Creio, no entanto, que o facto de estas 
expressões terem origem em racismo imaginário 
não é o suficiente para as inocentar. Alguém se deu 
ao trabalho de forjar uma origem racista para estas 
palavras, e outras pessoas terão lido a fábula eti-
mológica, convencidas de que era verdadeira. Para 
elas, aquelas palavras são agora ofensivas. Para mim, 
é o suficiente. Se não são racistas, aquelas palavras 
disfarçam bem. O melhor era enforcar os dicionários 
todos, à cautela.  visao@visao.pt

O melhor era 
enforcar os 
dicionários 
todos, à cautela
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PURA COMO A NOSSA ÁGUA  
PURA PARA A SUA ÁGUA

O JARRO PURA PODE SER ADQUIRIDO:
  Lojas EPAL
   Estação Elevatória a Vapor dos Barbadinhos
  Reservatório Mãe d’Água das Amoreiras
  Aqueduto das Águas Livres
 Loja Online Casal Mistério




