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17 A 23 DE NOV.

RIBEIRA, EM CASCAIS 
Um enquadramento elegante, 
notas históricas, tradição e peixe 
fresco: é assim a praia da Ribeira, 
no centro da vila de Cascais.

Destaques de filmes, 
séries de televisão 
e documentários, bem 
como a programação 
televisiva.
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PLANEAR

A ILHA DOS GIGANTE 
DIA 20/06, RTP1, ÀS 22H45 

O cameraman subaquático Nuno Sá e o investigador cientifico Jorge Fontes juntam esforços  
para tentar desvendar um segredo que esconde a pequena e pacata ilha de Santa Maria, o único sítio  

da Europa onde é possível encontrar uma população do maior peixe do mundo - o tubarão baleia. 
Ao descerem em direção a águas profundas dos Açores, vão ter um encontro que irá alterar  

para sempre o que sabemos sobre a vida do maior peixe do mundo.

Todas as energias estão apontadas às festas de S. João, com o aqueci-
mento em curso em várias das suas arenas. É incontornável sentir 
vibrar a expectativa de uma noite infinita ou de um dia mágico, se 
falarmos da Bugiada de Sobrado, depois de dois anos sem autoriza-
ção para festejos com multidões. Há demasiado de muitos de nós 
nesses rituais de início de verão para que passemos sem um calor de 
boa ansiedade por estes dias do calendário. Na parte que me toca, 
estou em pulgas para rever os bugios e mourisqueiros, lado a lado 
com os meus familiares, e levar à festa, pela primeira vez, o meu filho 
mais novo. Ao redor de mim, sinto palpitar as saudades das noitadas 
do Porto e de Vila do Conde, e quem aponte baterias à longa noite, 
descendo pela avenida da Liberdade de Braga até ao parque, roendo 
uma fartura e com o coração cheio. Nesta edição, mostramos-lhe 
alguns caminhos desta festa saborosa, que cheira a sardinhas, 
manjericos, alho porro e alegria sem fim. Bom S. João! DORA MOTA

04 IR À PRAIA

TERRAÇO SOBRE O DOURO 
O novo terraço do Vinum oferece 
cem lugares para experimentar 
carta do restaurante e provar 
petiscos, com olhos no rio.

26 NOVIDADES

SELEÇÃO DE ORIGINAIS 
Uma seleção de dez vinhos que, 
pela sua proveniência e originali-
dade, se tornam singulares. Para 
acompanhar verão e festas.

28 VINHOS

 
NA CAPA  
MIRAGAIA  (PORTO) 
FOTOGRAFIA DE 
MARIA JOÃO GALA/GI

ARCOS DE 
VALDEVEZ 

Entre florestas encanta-
das e o rio que nelas 
passa, delícias serranas  
e uma vila a descobrir, 
viaja-se pela vila minhota.

30
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IR À PRAIA
A P E T E C E

NO AREAL JUNTO 
AOS PESCADORES
CASCAIS A localização central é uma das mais-valias da Praia da Ribeira, com forte 
ligação aos pescadores e junto à marina cascalense. Em redor, há muitas mesas para 
comer e beber. TEXTO NUNO CARDOSO FOTOGRAFIAS DE: PAULO SPRANGER/GI

COMO IR? 
DE AUTOESTRADA, PELA A5. DE 
COMBOIO, ATÉ À ESTAÇÃO 
TERMINAL DE CASCAIS. 
ACESSO A DEFICIENTES  SIM 
BANDEIRA AZUL NÃO 
WC E CHUVEIROS NÃO 
ESTACIONAMENTO  SIM

PRAIA DA RIBEIRA 
CASCAIS

T
em uma forte ligação às tradições pis-
catórias e chamam-na ora de Praia do 
Peixe, da Baía ou dos Pescadores. Mas 
é o facto de aqui desaguar a Ribeira 

das Vinhas que deu o nome de batismo oficial 
a este pequeno areal cascalense, o mais pró-
ximo do centro da vila e muito próximo da es-
tação de comboios, em plena Baía de Cascais. 
Com cerca de 120 metros de comprimento de 
areal, a Praia da Ribeira compensa a dimen-
são relativamente pequena com uma das suas 
principais vantagens, a sua localização, estan-
do rodeada de hotéis, restaurantes com as 
mais variadas influências e bares para matar 
a sede, em dias de calor. 

A rampa de acesso facilita a todos a entrada 
no areal, onde o desporto toma conta das rotinas 
veranis, por estes lados, quer por desportos náu-
ticos, quer com a rede de voleibol que está fixa 
na areia. De frente para o mar, o lado esquerdo 
da Praia da Ribeira conta com um cais para em-
barcações, onde é descarregado o peixe fresco 
do dia, que é depois comercializado na lota. 

Além disso, o palacete onde funciona a Ca-
pitania do Porto de Cascais tem nas traseiras 
um miradouro de livre acesso com vista para 
os areais vizinhos, como a Praia da Duquesa. 
Já do lado direito, situa-se a marina, com as 
suas dezenas de embarcações atracadas, an-
tecedida de um corredor de palmeiras, e, mais 

à frente, a Cidadela de Cascais. A poucos me-
tros daqui também está o paredão, para quem 
queira apostar numa caminhada à beira-mar, 
ou a piscina oceânica, uma boa opção para os 
mais novos, por exemplo. 

A História também tem lugar importante nes-
te local, como mostram as duas estátuas mais 
próximas da Praia da Ribeira. Uma, à entrada do 
areal, é alusiva às comemorações dos 500 anos 
dos Descobrimentos Portugueses, doada pela 
Academia de Letras e Artes ao povo cascalense 
em 1992. A outra, na Praça 5 de Outubro, junto 
aos Paços do Concelho, mostra um Rei D. Pedro 
I em bronze, inaugurada a propósito dos 600 
anos da elevação de Cascais a vila. ●
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O QUE FAZER AO REDOR DA AREIA

MERGULHAR NUMA PISCINA OCEÂNICA 
Tem livre acesso durante a época balnear e é a 

alternativa mais próxima para quem queira fugir ao 
areal. Situada entre as praias da Duquesa e das Moitas, 
junto ao paredão de Cascais, a Piscina Oceânica Alberto 
Romano tem 50 metros de extensão está separada do 
mar por um muro e conta com chapéus de sol e espre-
guiçadeiras, o que a torna num bom programa familiar 
durante o verão. Das 8h às 18h. 

HOMENAGEAR PAULA REGO  
Da pintura ao desenho, gravura e escultura, a Casa 

das Histórias – Paula Rego, situada no Bairro dos 
Museus há mais de uma década, é uma das melhores 
formas para conhecer a extensa obra da consagrada 
artista, que morreu este mês. Há mais de cem peças 
para conhecer, além de zona de loja e cafetaria com 
esplanada aberta para um jardim. Das 10h às 18h, 
exceto segunda-feira.. Bilhete a cinco euros. 

NOVIDADES NA GRELHA A CARVÃO 
Na concorrida Rua Amarela, onde se concentram 

cozinhas do mundo num espaço de poucos metros, há 
novidades inspiradas no mar. O Coal nasceu no ano 
passado como steakhouse em terra de pescadores, 
focada nos amantes da carne, mas passa agora a incluir 
peixe grelhado no carvão. Entre os novos pratos estão o 
peixe do dia, sardinhas, posta de bacalhau, ovas de 
pescada e fígado de tamboril, por exemplo. Corações de 
galinha, linguiça picante e pica-pau são novidades nas 
entradas, por estes dias.
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N
asceu em Valongo, mas 
vive desde os 10 anos no 
Algarve. Aos 29, Rui Sil-
vestre tornou-se no chef 

nacional mais jovem a vencer uma 
estrela Michelin, na cozinha do Bon 
Bom, e mais tarde, em 2019, levou a 
primeira estrela para o sotavento al-
garvio, à frente do Vistas, em Vila 
Nova de Cacela. Apaixonado pelo 
mar e pela região, é embaixador 
gastronómico do Baixo Guadiana, 
que inclui os concelhos de Alcou-
tim, Castro Marim e Vila Real de 
Santo António. Com o projeto À 
Mesa no Baixo Guadiana, tem dado 
palco ao produto endógeno e à sua 
versatilidade, valorizando os pe-
quenos produtores. 

 
Que balanço faz enquanto embai-
xador gastronómico do Baixo Gua-
diana? 
Tem sido um orgulho. Não sendo 
natural daqui, fui meio que adota-
do. Temos vindo a conhecer os pro-
dutores locais, os métodos de pro-
dução, coisas que, mesmo sendo 
cozinheiro e vivendo na região, não 
conhecia. Tem sido enriquecedor. 
O objetivo é mostrar que os produ-
tos do Baixo Guadiana podem ser-
vir vários tipos de cozinha, da mais 
tradicional e caseira ao fine dining. 
São tão bons que podem e devem 
ser usados em várias frentes. 
 
O que faz do Baixo Guadiana uma 
região especial? 
Temos serra, litoral, mar e rio, con-
dições quase únicas. Por estarmos 
numa parte do Algarve que ainda 
não foi muito massificada pelo tu-
rismo, ainda temos pessoas que 
guardam os saberes antigos. Isso é 
muito importante. A qualidade do 
produto e o amor com que se tra-
balham. 
 
Quando pensa em Baixo Guadiana, 

R E S T A U R A N T E  V I S T A S
 

MONTE REI GOLF & COUNTRY CLUB Vila Nova de CacelaTel.: 281950950 
Das 19h às 21h30. Encerra domingo e segunda. 

Preço: menus de degustação a 175 euros.  

A P E T E C E

CONHECER

que produtos destaca? 
É injusto enumerar só uns, mas, 
por exemplo, temos o melhor sal 
do mundo. Nos derivados do atum, 
a muxama é extraordinária. Come-
çou a cair em desuso mas está-se 
a retomar a sua produção, aos pou-
cos. As enguias, o presunto do 
Zambujal, o queijo de cabra é es-
petacular. 
 
Que novidades temos no Vistas 
[uma estrela Michelin], com os in-
gredientes desta zona? 
Agora temos uma canja com peda-
ços de muxama e pimentos verme-
lhos, uma pré-sobremesa com io-
gurte de cabra e beterraba, traba-
lhamos amêndoas e flor de sal, 
claro. E vamos criar uma sobreme-
sa com figos, está na altura deles. E 
consoante a sua disponibilidade, 
vamos rodando a carta. 
 
O Rui tornou-se no português mais 
jovem a ganhar uma estrela Miche-
lin [aos 29, na altura no Bon Bom, 
no Carvoeiro], e o primeiro a levar 
uma estrela ao sotavento algarvio 
[no Vistas, em 2019]. É motivo de 
orgulho ou relativiza as distinções? 
É sempre bom ser distinguido e ga-
nhar prémios, quer dizer que esta-
mos no caminho certo. Mas o que é 
mesmo importante é levantarmo-
nos todos os dias e pensar que te-
mos que ganhar tudo outra vez. 
 
É um homem do Norte a viver no 
Algarve desde pequeno. O que é 
que o sul lhe trouxe? 
A minha grande paixão, hoje em dia, 
é o mar. Tudo o que tem a ver com 
ele, até mergulho. Estive uns anos 
fora, em Paris, Suíça e Hungria, e o 
que sentia mais falta era do mar. Até 
posso passar um ano sem ir à praia, 
mas tenho necessidade de estar 
perto do mar. É um privilégio viver 
aqui, o Algarve é um paraíso. ●

RUI SILVESTRE 
“A MINHA  
GRANDE PAIXÃO  
É O MAR”
COZINHA Dar palco à versatilidade do produto endógeno e aos 
saberes antigos é o objetivo deste embaixador gastronómico  
do Baixo Guadiana, e responsável pela primeira estrela Michelin 
do sotavento algarvio, no Vistas. ENTREVISTA DE NUNO CARDOSO
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Campanha válida para Portugal, até 30 de junho de 2022, limitada ao stock existente e não acumulável com outras em vigor. O voucher, no valor de 50,00 €, 
será enviado até 15 dias após o pagamento da assinatura e pode ser utilizado até 31 de julho de 2023, em serviços de alojamento e/ou restauração, em qualquer 
período do ano e em todos os hotéis Vila Galé em Portugal e no Brasil. Para mais informações: assinaturas.quiosquegm.pt | apoiocliente@noticiasdirect.Pt | 
219249999 (Dias úteis das 8h00 às 18h00 - Custo de chamada de acordo com o tarifário de telecomunicações contratado para rede fixa ou rede móvel nacional). 

no valor
50,00€

OFERTA

 A SONHAR COM UMA ESCAPADINHA  
 DE FIM-DE-SEMANA? 

ASSINE A EVASÕES DIGITAL
35,90 €/ANO 

E RECEBA UM VOUCHER DOS HOTÉIS VILA GALÉ

LIGUE 219249999   ASSINE JÁ!
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O PORTO ESTÁ PREPARADO PARA VOLTAR A VIVER A SUA MAIOR 
FESTA. DEPOIS DE DOIS ANOS DE PANDEMIA - O PRIMEIRO SEM 
NENHUMA CELEBRAÇÃO, O SEGUNDO COM ALGUMA FESTA, MAS 
MUITO CONTIDA (E SEM NOITADA) - OS FOLIÕES PODEM FINALMENTE 
REGRESSAR À RUA. HAVERÁ DIVERSÕES, BAILARICOS, FOGO DE 
ARTIFÍCIO E MUITOS BALÕES A SOBREVOAR A CIDADE. 

SÃO JOÃO
A FESTA ESTÁ  
DE VOLTA

CAPA
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A zona ribeirinha da 
cidade vai voltar a ser 

o local privilegiado 
para festejar o santo 
padroeiro da cidade
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PORTO

Na noite mais festiva da cidade,  
o Guindalense volta este ano a organizar  
a sua famosa festa de São João.  
TEXTO DE LUÍSA MARINHO 

O regresso  
do Guindalense 

CAPA

A
s pessoas estão ávidas de fes-
ta, de alegria, de estarem 
umas com as outras”, diz 
Paulo Soares, colaborador do 
Guindalense FC, associação 
cujo bar e esplanada é, há vá-

rias décadas, um ponto nevrálgico das festivi-
dades sanjoaninas. Sobranceiro ao rio Douro, 
com a Ponte Luís I enquadrada na paisagem, 
o Guindalense é um local privilegiado para se 
assistir ao fogo de artifício da Ribeira.  

“Será o regresso à normalidade”, refere Pau-
lo, que recorda com mágoa os dois anos passa-
dos. “Foi muito difícil para nós não podermos 
festejar o São João”, admite. Mas a associação 
não ficou parada: “demos apoio à população 
aqui da freguesia da Sé, distribuindo máscaras 
de proteção e viseiras”, conta, até porque o 
Guindalense “não serve só para organizar fes-
tas, também faz serviço social”, diz.  

A tradição da festa sanjoanina que se que-
brou nos dois últimos anos vinha desde a fun-
dação do clube, em 1976. Ainda antes de ser o 
Guindalense, funcionava ali “um grupo folcló-
rico chamado Rosas da Fé, que já organizava 
os seus bailaricos”, conta Paulo.  

A festa, no dia 23, vai começar às 15h com 
as sardinhas, os pimentos assados e o caldo 
verde para confortar estômagos. Às 22h, arran-
ca a animação musical com o cantor popular 
Paulo Costa, que faz um intervalo pela meia-
noite para se poder assistir ao fogo-de-artifí-
cio. A festa continuará pela noite dentro, sem 
horas para acabar, e “são todos bem vindos”.  

 
GUINDALENSE 
Guindalense  
Escadas dos Guindais, 43  
Tel.: 222034246  
São João a partir das 15h 
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Arraial nas Fontainhas  
Considerado um dos bairros mais típicos das 
festas são-joaninas, as Fontainhas volta a es-
tar em modo de celebração. Foi de forma tími-
da, com recinto fechado, muitas restrições e 
álcool gel à entrada que o ano passado o São 
João regressou ao Passeio das Fontainhas. 
Mesmo não abrindo na noite de 23, os dias de 
animação serviram para matar um pouco as 
saudades da festa, comer sardinha assada e 
farturas, com vista para o Douro, andar de car-
rosséis, jogar matraquilhos ou comprar o tra-
dicional martelinho.  

Este ano será possível fazer isso tudo sem 
os constrangimentos do ano passado. Boa 
oportunidade também para se redescobrir 
esta pitoresca zona da cidade: admirar o mo-
numento “Da Cidade, às Carquejeiras”, obra 
do escultor José Lamas dedicado às mulheres 

Roda gigante na rotunda 

Desde há uns anos que a roda gigante instala-
da no Jardim da Rotunda da Boavista, Praça 
Mouzinho de Albuquerque, é um dos chama-
rizes da festa de São João nesta zona da cida-
de. Por 4 euros, pode passar-se um bom bo-
cado a apreciar a cidade bem lá de cima. Mas 
há muitos outros divertimentos para aprovei-
tar, como carrinhos de choque, a casa de ter-
ror, trampolins, carrosséis para os mais pe-
quenos e outros. Isto, além dos comes e bebes 
da temporada.  

 
PRAÇA MOUZINHO DE ALBUQUERQUE  
Até dia 3 de julho  
Das 12h às 23h; sextas, até à 1h; sábados  
das 10h à 1h; domingos das 10h às 23h.  
Roda gigante: 4 euros 

No Jardim do Cálem, em Lordelo do Ouro, a 
festa também já está montada, tal como na 
Avenida D. Carlos, um pouco mais à frente, 

no Passeio Alegre. 

que transportavam a carqueja para alimentar 
os fornos da cidade, desde o rio à parte alta da 
cidade, subindo a difícil calçada, hoje chama-
da, precisamente, das Carquejeiras.  

Desde o ano passado que também ali se 
pode ver o mural da artista Mariana Malhão 
dedicado à maior festa do Porto. São com 40 
metros de comprimento e 10 de altura com de-
senhos coloridos alusivos aos ícones sanjoa-
ninos, como o martelo, o balão de ar quente e 
o alho-porro.  

Nas ruelas que vão dar a alameda, descu-
bra-se as várias ilhas tradicionais, onde se 
montam cascatas e se faz festa rija, à moda 
antiga. 

 
ALAMEDA DAS FONTAINHAS  
Até dia 3 de julho  
Das 12h às 23h; sextas, até à 1h; sábados das 10h 
à 1h; domingos das 10h às 23h. 

OUTROS ESPAÇOS
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Música na noite  
da festa  
 
O Chico da Tina com o seu “trap minhoto”  
é um dos pontos altos da festa na Casa da 
Música. O espetáculo será ao ar livre, num Cais 
de Carga transformado em palco, às 23h30. 
Ainda antes, às 22h, na Sala Suggia, a Banda 
Sinfónica Portuguesa apresenta-se com um 
programa musical festivo. A partir das 20h,  
a dar música na esplanada estará o DJ Rodrigo 
Affreixo. Nos Jardins do Palácio de Cristal, 
 às 20h, vai ouvir-se música popular com as 
atuações de Romana, Saúl e Marante. Duas 
horas depois, no Largo Amor de Perdição,  
é a vez de se apresentarem Toy e José Malhoa. 
No dia seguinte, a Banda Sinfónica Portuguesa 
volta a atuar, desta vez na Concha Acústica  

dos Jardins do Palácio.    

 
CASA DA MÚSICA  
Av. da Boavista 604-610  
Atuações a partir das 20h  
Grátis  
 
JARDINS DO PALÁCIO DE CRISTAL  
Rua D. Manuel II  
Atuações a partir das 20h  
Grátis  
 
LARGO AMOR DE PERDIÇÃO  
Atuações a partir das 22h  
Grátis  

 
 
 
 
 
 

Passear pela  
cidade e ver  
as montras  
São 56 as montras inscritas no concurso de 

São João, promovido pela Câmara Municipal do 

Porto. Haverá prémio para as três melhores, 

escolhidas por um júri. O público também terá 

uma palavra a dizer, visto que pode votar 

online nas suas favoritas, através da leitura de 

um QR Code presente no identificativo de cada 

montra a concurso. Cada pessoa pode votar 

em mais do que uma montra a concurso, mas 

apenas uma única vez. O ano passado o 

vencedor foi a loja/atelier de arte e ilustração 

Circus Network, na Rua do Rosário. Informa-

ções e mapa das lojas em www.porto.pt.  
 

CONCURSO MONTRAS  
DE SÃO JOÃO  
Vários espaços  
Web: porto.pt  
 

AGENDA

PORTO E GAIA

Visitar a cascata 
comunitária no  
Mercado do Bolhão  
Tal como tem acontecido nos últimos anos, 

realizaram-se workshops, na Oficina Brâmica, 

de construção de vários elementos para a 

cascata sanjoanina comunitária do Mercado do 

Bolhão. Neste espaço, a partir do dia 21, 

próxima terça-feira, a cascata já estará 

montada e visitável, até 4 de julho.  
 

MERCADO TEMPORÁRIO  
DO BOLHÃO  
Rua de Fernandes Tomás  
506-508, Porto  
Das 8h às 20h, sábado, até às 18h.  
Encerra ao domingo 
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Em Gaia também 
há festa com desfile 
das marchas 
As marchas populares das freguesias de Gaia 
voltam a desfilar na beira-rio 

 
CAIS DE GAIA Do outro lado do rio 
também se festeja o S. João. Este ano 
as marchas regressam à beira-rio, já 
amanhã, pelas 21h00. O tiro de 
partida será dado como de costume 
pelos Mareantes do Rio Douro. A 
entrada para assitir ao desfile é 
gratuita, estando no entanto depen-
dente da lotação da bancada, insta-
lada junto ao Largo de Aljubarrota.

CAPA
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CURIOSIDADES 
 
ALHO PORRO  
A festa de São João tem origem pagã, tendo 

começado por ser uma festa para celebrar  

o solstício de verão. Posteriormente, foi 

cristianizada, tal como aconteceu com outras 

celebrações pagãs. Bater com o alho porro na 

cabeça de alguém é uma forma de cumpri-

mento e a afastar o “mau olhado”. Pode não 

parecer, mas o alho porro, é o comestível 

alho-francês, mas já em flor.  
 
MARTELINHOS  
Os martelinhos de plástico substituíram em 

parte o alho-porro. Estes foram criados em 

1963 por Manuel António Boaventura, da 

Fábrica Estrela do Paraíso, em Rio Tinto. O 

brinquedo fez-se famoso entre os estudantes 

que o utilizaram na Queima das Fitas nesse 

mesmo ano. O sucesso fez com que as lojas 

tivessem muitos martelinhos disponíveis na 

época sanjoanina que veio logo a seguir.  

 

 

 

 

 

 

Regata de barcos rabelos  
No dia 24, o rio Douro - entre o Cabedelo e a Ponte Luís I  

- enche-se de barcos rabelos com velas das várias casas  

de vinho do Porto. É a XXXVIII Regata de Barcos Rabelos  

da Confraria do Vinho do Porto”, que se realiza sempre  

no dia de São João. Terá início às 18h.  
 

RIO DOURO  
24 de junho, 18h 

CAPA

Assistir às rusgas  
Na semana a seguir à festa, dia 2 de julho, um sábado,  

os grupos das várias freguesias vão desfilar pela cidade. Às 

17h, partem da Praça da Batalha em direção à Rua de Santa 

Catarina, passando pela Rua Fernandes Tomás e a Avenida 

dos Aliados até à Praça General Humberto Delgado.  

A União das Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, 

Miragaia, São Nicolau e Vitória será a primeira a exibir-se 

no cortejo são-joanino, seguindo-se a União de Freguesias 

de Lordelo do Ouro e Massarelos, da Junta de Freguesia de 

Campanhã, da União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro 

e Nevogilde, Junta de Freguesia de Ramalde, Junta de 

Freguesia de Paranhos e a Junta de Freguesia do Bonfim.  

De recordar que na última edição, em 2019, a freguesia de 

Campanhã foi a vencedora, pelo quarto ano consecutivo. 
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A animação e tradição regressam de mãos dadas! 

cm-seixal.pt

Tony Carreira
24 de junho

Concerto Solidário 
pelo Colégio Atlântico

25 de junho

Escola de Artes
 do Independente Futebol 

Clube Torrense
26 de junho

DinO D’Santiago
27 de junho

 Toy
28 de junho

Karetus
29 de junho

Fábia Rebordão
30 de junho

Lura – 20 anos 
de carreira

1 de julho

Teresa Salgueiro
2 de julho

Peste & Sida
3 de julho

Festas Populares de São Pedro • Seixal

Parque Urbano da Quinta dos Franceses
22 horas • palco principal
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Tony Carreira
24 de junho

Concerto Solidário 
pelo Colégio Atlântico

25 de junho

Escola de Artes
 do Independente Futebol 

Clube Torrense
26 de junho

DinO D’Santiago
27 de junho

 Toy
28 de junho

Karetus
29 de junho

Fábia Rebordão
30 de junho

Lura – 20 anos 
de carreira

1 de julho

Teresa Salgueiro
2 de julho

Peste & Sida
3 de julho

FOGUEIRAS  
Saltar à fogueira faz parte da antiga tradição 

pagã de celebração do solstício de Verão. 

Durante a Idade Média tornou-se típica da 

festa de São João. Hoje, é caraterística 

comum de todas as festas de São João que se 

celebram na Europa. Mas também das festas 

juninas do Brasil, herdeiras desta tradição.  
 
 

INFORMAÇÕES ÚTEIS 

CONDICIONAMENTO  
DO TRÂNSITO 
DIAS 23 E 24 DE JUNHO  
 
CASA DA MÚSICA   

corte total de via da Rua de Ofélia  

Diogo da Costa, a partir das 15h  

corte total de via da Rua de 5 de Outubro 

(exceto STCP) a partir da interseção com a 

Rua de Domingos Sequeira, a partir das 21h.  
 
CORDOARIA   

corte total de via do Campo Mártires  

da Pátria (desde a interseção com a Rua  

do Dr. Barbosa de Castro até à interseção  

da Rua do Dr. Ferreira da Silva), a partir  

das 20h30  

ALIADOS   
corte total de via, a partir  

das 21 horas do dia  
 
23 DE JUNHO 
ATÉ ÀS 3H DO DIA 24:   
Rua de Camões desde a interseção com  

a rua de Gonçalo Cristóvão; Praça da Trindade 

e rua da Trindade; Rua Clube dos Fenianos; 

Av. dos Aliados; Rua de Mouzinho da Silveira; 

Rua da Restauração; Rua da Alfândega 

(desde a interseção com a Alameda Basílio 

Teles) e Rua do Infante D. Henrique até  

à interseção com a Av. Gustavo Eiffel.  

Devido ao corte da circulação pedonal  

no tabuleiro superior da Ponte Luís I,  

a partir das 23h, o Metro circulará até às 

23h45 e retomará quando for possível.  

O tabuleiro inferior da ponte estará  

igualmente encerrado.  

A circulação na Ponte do Infante poderá ser 

condicionada caso se verifiquem grandes 

constrangimentos de circulação. 

PU
B
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Parque da Ponte 

Este parque urbano, no extremo sul da Aveni-
da da Liberdade, é palco habitual de arraiais 
são-joaninos. A música mistura-se com os di-
versos pontos de comes e bebes (das sardi-
nhas assadas às bifanas e farturas), num espa-
ço com árvores, jardins, esculturas, um lago, 
mesas de piquenique e instalações sanitárias. 
A parte exterior - que é também a mais antiga 
- cresceu em redor da CAPELA DE SÃO JOÃO DA 

PONTE, construída em 1616. É lá que se celebra, 
no dia 24, às 11h, a Eucaristia Solene do Nasci-
mento de São João Baptista. O parque acolhe 
ainda outras iniciativas, desde cantares ao de-
safio até um torneio de malha. 

Mais de mil  
jogos de tabuleiro  
 

Outro atrativo do Parque da Ponte é a 
LUDOTECA DA ESTUFA, equipamento 
público nascido numa antiga estufa 
municipal e dinamizado pela associação 
Cidade Curiosa. Vale a pena apreciar a 
arquitetura do edifício, de cor amarela, que 
já serviu de videoteca e hoje guarda acima 
de 1300 jogos de tabuleiro, para diferentes 
faixas etárias. Entre jogos de estratégia e 
de xadrez, há muito para explorar ali, de 
forma gratuita, todos os dias - e existe 
serviço de empréstimos. 
 
Tel.: 916861891  
Das 9h às 12h30 e das 14h às 19h;  
sexta e sábado, das 9h às 12h30 e das 
14h às 22h30; domingo, das 15h às 19h. 
Encerra nas manhãs de domingo  
e segunda. 

BRAGA

As Festas de São João de Braga já animam 
a cidade, do centro histórico ao Parque da 
Ponte. É o regresso em pleno à celebração 
fora de portas, após dois anos de 
constrangimentos causados pela 
pandemia. Eis algumas sugestões de 
paragem, entre monumentos e novidades 
de comer e beber. TEXTO DE CARINA FONSECA 

FOTOGRAFIA DE PEDRO GRANADEIRO/GI

Celebração  
fora de portas 

CAPA
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Levar os santos para casa  
 

Em junho, os santos populares também chegam à livraria CENTÉSIMA PÁGINA, que tem 
expostas peças de três criadores: o artesão António Costa, com os seus Papeludos feitos 
de pasta de papel; e as ceramistas Conceição Sapateiro e Maria João Sampaio. As figuras, 
representando São João, Santo António e São Pedro (e ainda manjericos, gigantones, 
homens e mulheres minhotos, no caso dos Papeludos), podem ser adquiridas por valores 
desde 15 euros. 

Casa dos Coimbras 

A CASA DOS COIMBRAS é um lugar cheio de Histó-
ria, que iniciou novo capítulo no verão passado, 
quando abriu ao público com diferentes valên-
cias, pela mão da família Lencastre, proprietária, 
e da empresa Signinum. Esta última foi respon-
sável pelo projeto de conservação e restauro, até 
porque inserida naquele património está a ca-
pela privada mais antiga da cidade. A Capela dos 
Coimbras, ou Capela de Nossa Senhora da Con-
ceição, foi construída entre 1525 e 1528, a mando 
de D. João de Coimbra, provisor e vigário-geral 
da diocese de Braga, e fica colada à IGREJA DE SÃO 

JOÃO DO SOUTO, local de devoção indissociável das 
festas são-joaninas, que terão nascido aí.  

O conjunto arquitetónico Casa e Capela dos 
Coimbras está classificado como Monumen-
to Nacional, revela o coordenador do espaço, 
João Ferreira. E que melhor convite para en-
trar? Para lá daqueles muros, há um café-mu-
seu aberto a exposições, assim como um jar-
dim-esplanada, de acesso livre, que recebe 
espetáculos e outros eventos (o São João de-
verá ser celebrado com DJ). A carta assenta em 
cocktails e snacks, como tábuas mistas, tostas 
ou hambúrgueres. Já a visita à capela e à torre 
com vitrais coloridos, a que se chega por uma 
escada em caracol, requer bilhete.  

 
Largo de Santa Cruz, 23, Braga  
Tel.: 253050629. Das 9h30 às 00h. Não encerra.  
Preços: cocktails desde 6 euros; preço médio por 
refeição, 10 euros. Visita à capela e torre desde 
2,50 euros (grátis para crianças até aos 7 anos). 

CENTÉSIMA PÁGINA  
Avenida Central, 118-120, Braga  
Tel.: 253267647  
Das 9h às 19h30.  
Encerra ao domingo. 
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Brunch para  
todas as horas  
 
O Méze, na Praça Conde Agrolongo, tem um 
menu versátil e com opções 100% vegetaria-
nas, que inclui desde panquecas e bowls até 
produtos de cafetaria ou cocktails. Uma alter-
nativa para quem dispensa a habitual sardinha 
assada.  

Quando Nuno Carvalhal decidiu avançar 
com um negócio próprio na restauração, após 
outras experiências na área, fê-lo com o sogro, 
Paulo Morais, e focado no brunch. O MÉZE, cujo 
nome remete para outras latitudes e para uma 
ideia de convívio e partilha, abriu em março do 
ano passado, na Praça Conde Agrolongo, em Bra-
ga. “Queríamos criar a nossa identidade dentro 
do conceito de brunch, não copiar o que já exis-
te; temos um ou outro prato que vai buscar sa-
bores mais tradicionais, como a alheira”, conta 
ele, antes de fazer chegar à mesa a panqueca ba-
tizada com o nome da casa - uma proposta sal-
gada, de porte generoso, que envolve cogume-
los Portobello, espinafres e molho holandês com 
alho negro.  

A oferta contempla panquecas, tostas, tapio-
cas, uma variedade de bowls, e em breve che-
gam bagels e bolos caseiros. Nas bebidas, domi-
nam os cocktails, os sumos naturais e os bati-
dos, sem esquecer a cafetaria. É uma ementa 
versátil, com algumas opções veganas, que se 
adapta a diferentes fases do dia e está disponí-
vel de manhã à noite, durante todo o horário de 
funcionamento - sendo o fecho ampliado até às 
23 horas no fim de semana que marca o auge 
dos festejos de São João.  

“Dá para vir beber um café, um cocktail, ter 
uma experiência mais saudável ou mais gulosa”, 
observa Nuno, sublinhando a aposta na quali-
dade dos ingredientes. O Méze tem parcerias, 
por exemplo, com a padaria bracarense Nørre 
(usa o seu pão artesanal de fermentação lenta e 
natural) ou com a Quinoa Portuguesa (de produ-
ção biológica, em Barcelos). E os legumes e fru-
tas chegam ali vindos, essencialmente, do mer-
cado municipal, pela mão da D. Tina.  

 
Praça Conde Agrolongo, 71, Braga  
Tel.: 253715530. Web: facebook.com/meze.braga  
Das 9h30 às 20h. Não encerra.  
Preço médio: 10 euros 

CAPA
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Tradições seculares, espetáculos, exposições, bombos, 

cavaquinhos, concertinas, cantares ao desafio, cabeçudos e 

gigantones, fogo de artifício, arraiais e muita devoção. Tudo 

isto integra o programa das Festas de São João de Braga, 

que já está em curso, atingindo o ponto alto na noite de 23 

para 24 de junho. 
 
CONCERTOS  
Entre os espetáculos musicais agendados, destacam-se os 

de Emanuel, nesta sexta, 17, às 22h, no Parque da Ponte; 

dos Santamaria, na madrugada de 23 para 24, na Avenida 

Central; e de José Cid, que atua, no dia 24, no mesmo local.  
 
CORTEJO HISTÓRICO, OU DO PORCO PRETO  
Figuras representativas de diferentes períodos da História 

integram este cortejo, que traz à memória a antiguidade 

das festas são-joaninas de Braga. É já nesta sexta, dia 17, 

às 21h30, com partida do Rossio da Sé.  
 
CORTEJO DE GIGANTONES E CABEÇUDOS  
Cerca de dois mil participantes, de diversos pontos da 

Europa, agitam as ruas, em mais um encontro de 

gigantones e cabeçudos prontos a desfilar pela cidade. 

Neste sábado, 18, com início às 21h30, na Praça do 

Município.  
 
CANCIONEIRO REINTERPRETADO  
Uma novidade é a apresentação do projeto “São João Hoje” 

– Cancioneiro Sanjoanino Bracarense, que foi alvo de 

reinterpretação, de modo a acompanhar as sonoridades 

atuais. A conferir na Gala Sanjoanina, dia 21, às 21h, no 

Theatro Circo.  

ORIGENS  
São apresentadas como as “festas são-joaninas mais 

antigas de Portugal”, com raízes em 1150, ano em que foi 

fundada, em Braga, uma igreja dedicada a São João. Em 

meados do século XIX, havia duas romarias coincidentes 

em sua honra, que acabaram por se fundir: a de São João da 

Ponte e a de São João do Souto.  
 
NÚMEROS  
A organização espera mais de um milhão de visitantes 

nesta edição das Festas de São João de Braga, que 

envolvem cerca de dez mil pessoas e 365 entidades. O 

programa contempla mais de 150 iniciativas

CURIOSIDADES SOBRE A FESTA

DESTAQUES  DO PROGRAMA 

 
CORTEJO DAS RUSGAS E FOGO DA PONTE  
Na noite de 23 de junho, o Cortejo das Rusgas parte da zona 

do Arco da Porta Nova em direção ao Parque da Ponte, 

recriando uma velha tradição. Segue-se um espetáculo de 

pirotecnia no Monte do Picoto.  
 
CORTEJO SANJOANINO  
No dia 24, realiza-se o Cortejo Sanjoanino, marcado por três 

representações teatrais: o Carro das Ervas, a Dança do Rei 

David e o Carro dos Pastores (que, neste ano, é novo). Os 

carros alegóricos percorrem as ruas de manhã e de tarde. 

DIA 24, JOSÉ CID
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VILA  
DO CONDE

Dois ranchos rivais, um centro histórico 
engalanado, fogo-de-artifício no rio,  
Toy e uma pedrinha na fonte. Assim se  
faz a festa do padroeiro. 
TEXTO DE  ANA TROCADO MARQUES 

Sardinhas à  
beira-rio, marchas  
e fogo no rio Ave

A
 rivalidade entre os dois ran-
chos da terra tem cem anos. 
É ela que faz do S. João de Vila 
do Conde uma festa única e 
cheia de tradições de outros 
tempos. Há cascatas espalha-

das pela zona histórica, manjericos e alho-por-
ro, cantares ao desafio, farturas e carrocéis, 
sardinhas assadas, marchas luminosas na ave-
nida central, fogo-de-artifício junto ao rio Ave 
e festa pela noite. No final, a pedrinha na fon-
te de S. João e um segredo para revelar. 

O programa começa bem antes da gran-
de noitada: hoje mesmo há cantares ao desa-
fio. Na Igreja Matriz, o Rancho da Praça. Do 
outro lado, junto ao Mosteiro de Santa Clara, 
o Rancho do Monte. Traja-se a rigor e ergue-
se a voz a plenos pulmões, numa espécie de 
cantares ao desafio. São os cantares a S. João 
que, a uma semana do dia, anunciam as fes-
tas do padroeiro. 

A partir de amanhã, inauguram-se as cas-
catas. São 12 espalhadas pela zona histórica da 
cidade e ficam até 26 de junho. Segui-las é uma 
boa forma de percorrer os sítios mais pitores-
cos da festa.

Comer e beber  
À beira-rio, não faltam opções para comer sar-
dinha assada. Na grande noite, Paulo Rodri-
gues, do Alfândega, não tem mão a medir. É 
dele o assador. Ali, chegam a vender-se 1500 
sardinhas em meia dúzia de horas. Em frente 
à nau quinhentista, com uma esplanada vira-
da para o rio, em pleno centro da festa, o Alfân-
dega está em lugar privilegiado. Na noitada de 
S. João, a dose com dez sardinhas, batatas e pi-
mentos vai custar 30 euros. No Bar da Praça, ali 
a dois passos, mais esplanada, mais sardinhas 
assadas. Ali, a iguaria típica dos santos popula-

CAPA
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ra-rio, o Mosteiro ou a Capela do Socorro têm 
vista privilegiada. Depois, a festa segue com o 
Toy, no palco no Cais da Alfândega. 

res mistura-se com o rancho - um dos prota-
gonistas da festa – e o jantar é entre cantigas de 
outros tempos, t-shirts e cachecóis do rancho, 
entre “pracistas de alma e coração”.

Desfile na avenida 

A noite mais longa do ano começa com as mar-
chas luminosas dos ranchos do Monte e da 
Praça. Nos carros alegóricos, preparados em 
segredo, em esferovite ou madeira, seguem 
réplicas dos monumentos da terra. Pelo meio, 
são centenas, de arcos e balões na mão, a des-
filar pela avenida, a partir das 22h. 

Findo o desfile, a festa segue na “casa” de 
cada um: a Praça dança na praça de S. João, 
junto ao mercado; o Monte, no monte do Mos-
teiro, junto a Santa Clara. 

O fogo-de-artifício no rio, com direito a ca-
choeira na ponte sobre o Ave, é à 1h30. A bei-

Ida à praia 

No dia do padroeiro de Vila do Conde à noite, 
há mais uma tradição para cumprir: a ida à 
praia. Milhares seguem de mãos dadas ao som 
da música do seu rancho, a cantar e a dançar, 
até à frente marítima da cidade. Compete-se 
pelo rancho que leva mais gente, canta mais 
alto, tem a festa mais animada. A noite fecha à 
meia-noite com a sessão de fogo preso na Pra-
ça D. João II.

Há farturas e carrochéis para os mais pe-
quenos no jardim da avenida Júlio Graça. Para 
os jovens é junto ao rio, a nascente da ponte, 
na avenida do Ave. Antes da noite acabar, é tra-
dição atirar a pedrinha. “gQuem conseguir 
acertar [no nicho da Fonte de S. João – situada 
na rua D. Nuno Alvares Pereira, junto ao Mos-
teiro], este ano irá casar”.
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VALONGO

Os Bugios e Mourisqueiros prepararam-se 
para mais uma ronda de luta pela estátua 
milagreira de S. João, na pequena vila de 
Valongo que recria, todos os anos, uma 
festa singular. TEXTO DE DORA MOTA

A bugiada volta  
à rua em Sobrado

P
or estes dias, há um ambiente 
de feliz alvoroço na vila de So-
brado, em Valongo. Depois de 
dois anos sem se realizar, à con-
ta da pandemia, a festa da Bu-
giada e Mouriscada regressa 

este ano, com os ensaios dos rituais já em cur-
so. “Estamos todos à espera que chegue o dia”, 
sublinha o presidente da Associação São João 
de Sobrado/Casa do Bugio, António Marques. 
O programa de animação e concertos já arran-
cou há dois dias, mas o dia forte é 24, com a re-
criação da luta entre bugios (cristãos) e mou-
risqueiros (mouros) pela posse da estátua mi-
lagreira de S. João. 

Desde há muitos anos, com a origem des-
ta festa a perder-se no tempo, que a popu-
lação da vila recria, por sua iniciativa e com 
organização própria, uma lenda local que 
descreve um confronto dos tempos da pre-
sença muçulmana no norte de Portugal. Em 

curtíssimo resumo de uma história, esta luta 
acontece porque os mourisqueiros se recu-
sam a devolver aos bugios a estátua de S. 
João que estes, sensibilizados pela gravida-
de da doença da princesa moura, tinham 
emprestado aos rivais para que mediasse 
uma cura. A princesa curou-se, mas a está-
tua não foi devolvida. 

E é por isso que, ao longo dos vários mo-
mentos da festa, as centenas de bugios – ho-
mens e mulheres anónimos, mascarados 
com trajes e adornos coloridos – gritam “ela 
é nossa!”. Desde bem cedo que os grupos ri-
vais realizam vários rituais, sem nunca se 
cruzarem, com a multidão a crescer para 
aquela que é a primeira grande aparição pú-
blica, entre muita música, a partir das 12h: as 
“Danças de Entrada”. Daí em diante, é toda 
uma festa de alegria, danças, sátira, carica-
tura e recriações etnográficas, com antigos 
costumes a serem encenados, com os bugios 

CAPA
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à mistura. “Isto não é uma festa de gala, é 
uma festa para ser vivida. E por isso, quem 
quiser antes saber mais sobre a festa, pode-
rá perceber melhor o que está a acontecer. E 
deve vir com roupa e calçado confortável, 
para aproveitar bem o dia todo”, sugere An-
tónio Marques. 

Os ensaios já animam a vila e, se quiser 
entrar no espírito desta garrida e animada, 
pode assistir ainda ao último ensaio públi-
co. Realiza-se este domingo, junto à Casa do 
Bugio (que fica perto do centro da vila) e 
chama-se “Ensaio dos Tremoços”, por estes 
serem distribuídos no final. Todos os anos, 
a emoção cresce com o desenrolar do con-
flito, até ao embate final e à proclamação do 
vencedor – e não vamos estragar o final a 
quem não conhece a Bugiada. Um final que, 
apesar de conhecerem bem, os sobraden-
ses aguardam sempre com a mesma ansie-
dade. E esta é apenas um dos aspectos cu-

riosos desta festa popular com grande ri-
queza etnográfica, que prepara uma 
candidatura a Património Imaterial da Hu-
manidade, juntamente com outras festas 
ibéricas com máscaras. 

 

Comer e beber  
O Largo do Passal, e as ruas e recantos ao re-
dor, oferece uma fartura de espaços onde co-
mer e beber. Renovado e a estrear para esta 
festa, o próprio largo já tem montado um con-
junto de bancas de gastronomia das coletivi-
dades e da Comissão de Festas onde se pode 
comer petiscos locais. E ali na vizinhança, ao 
alcance de curtas caminhadas, há outros es-
paços de comida e bebida que vale a pena ex-
perimentar, nestes dias preparados para ser-
vir com abundância. 

 

Conhecer melhor  
uma festa singular 

Para saber mais sobre esta festa singular, 
pode consultar vários sites, livros e até um re-
positório académico, já que a Universidade 
do Minho tem em curso um projecto de in-
vestigação sobre ela (pode pesquisar no res-
petivo repositório, de acesso aberto) e ainda 
nestas páginas web: bugiosemourisqueiros.
blogspot.com; saojoaosobrado.wordpress.
com. No Youtube, encontra ainda vários ví-
deos sobre a Bugiada. 

 

Uma curiosidade 

Apesar de serem os “inimigos” dos bugios, que 
representam os cristãos, são os mourisquei-
ros (os mouros) os únicos que vão na procis-

são que arranca no final da missa solene, car-
regando os andores dos santos venerados na 
igreja de Sobrado, incluindo o de S. João. 

 

Levar uma recordação 

Ímanes para o frigorífico e miniaturas de bu-
gios, canecas ou sacos de pano são alguns 
dos artigos à venda na loja da Casa do Bugio, 
que pode encontrar numa banca no Largo do 
Passal. 

 

Parques e Vaivém 

Haverá seis parques de estacionamento nas 
entradas da vila de Sobrado, a partir dos 
quais se pode alcançar, a pé, o local da fes-
ta. Porém, pode-se ainda fazer esse trajeto 
nos autocarros que vão circular em modo 
vaivém entre os parques e o Largo do Pas-
sal, ao longo de todo o dia. ● 
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O
Vinum Restaurant & 
Wine Bar acaba de 
inaugurar um terraço, 
dividido em três áreas 

distintas, com uma vista impres-
sionante sobre o Douro e as suas 
margens. Já havia uma pequena 
zona exterior, onde se sentava 

man do Ano em 2017 -, criou seis 
cocktails com base de vinho do 
Porto, a partir das referências da 
casa Graham´s, numa tentativa de 
provar a versatilidade da bebida.  

Nomeados segundo referên-
cias do mundo vínico, as criações 
do bartender são uma viagem 
pelo mundo, com os pés bem as-
sentes no Douro. Exemplo disso é 
o tropical Gavião, que junta vinho 
do Porto, cachaça, água de coco, 
hortelã e pandan (uma planta 
asiática de sabor abaunilhado), 
numa tentativa de reinterpretar o 
Mojito. Quem não quiser arriscar, 
pode contar com clássicos como 
o Old Fashioned, Negroni, Mojito 
e Porto Tónico. ●

PETISCOS  
E COCKTAILS  
SOBRE  
O DOURO 
VILA NOVA DE GAIA O Vinum Restaurante & Wine Bar, 
instalado nas caves Graham’s, inaugurou um impressionante 
terraço com vista sobre o rio, onde apetece ficar a saborear  
os novos “pintxos” e os cocktails elaborados pelo bartender 
Daniel Carvalho. TEXTO DE ANA LUÍSA SANTOS FOTOGRAFIA DR

pouco mais de uma dezena de 
pessoas, mas com esta novidade, 
o número de lugares subiu para 
uma centena. Agora, é possível 
pedir a carta do Vinum, ao almo-
ço e ao jantar, a partir da esplana-
da do restaurante.  Esses novos 
cem lugares distribuem-se pelo 

wine bar, pela esplanada do res-
taurante e pelo lounge - a zona 
mais informal, onde as cadeiras 
foram trocadas por sofás. Fora do 
horário de almoço e jantar, está 
em vigor o menu de petiscos, ser-
vido ao longo de todo o dia. O 
menu já existente, de onde cons-
tavam conservas e propostas da 
cozinha, foi alargado com a intro-
dução dos “pintxos”, resultado da 
parceria com o grupo Sagardi.  

Para viver a experiência basca, 
sugere-se o tradicional Gilda, uma 
combinação intensa de azeitonas, 
anchova e pimento Guindilla de 
Ibarra avinagrado. A oferta inclui 
ainda os pintxos de “hummus” de 
tremoço, salada de polvo e cenou-
ra, pão com chouriço e presunto 
e queijo da Serra da Estrela DOP. 

Os petiscos podem ser acom-
panhado por uma das referências 
de vinho a copo - do porto, bran-
cos, tintos, champagne e espu-
mante -, ou por um dos novos 
cocktails assinados por Daniel 
Carvalho. O bartender - eleito Bar-

VINUM RESTAURANT  
& WINE BAR  
Rua do Agro, 141 
Tel.: 220930417 
Web: vinumatgrahams.com 
Das 12h30 às 00h00. 
Preço: pintxos a 2,5 euros; conservas 
desde 5 euros; cocktails de autor  
desde 12 euros.

NOVIDADES
C O M E R  E  B E B E R
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NOVOS SABORES NUM 
JARDIM CITADINO

PUB

C  ontinua a ser em tons de ver-
de que o Soul Garden se abre 
à cidade, com entrada inde-

pendente pela Avenida José Ma-
lhoa, em Sete Rios. É um autêntico 
jardim ao ar livre, com enormes va-
sos de plantas e sofás privados so-
bre água, ao estilo asiático.  À mesa, 
chegam agora novos sabores do 
mundo pensados pelo chef Miguel 
Teixeira. É o caso das secções Bites 
e Japanese Soul que propõem, por 

exemplo, ceviche de corvina e rolls 
de caranguejo casca mole, para 
molhar na soja. 

Entre tacos de frango crocante 
com manga e baos de cordeiro e 
camarão, é boa ideia experimentar 
o fresco Garden Tonic, um gin in-
fusionado com coentros. As novas 
sobremesas são muitas, tendo em 
comum frutas frescas como mo-
rangos, ananás e maracujá. A ani-
mação musical está a cargo de DJs 

e atuações ao vivo, ao domingo. 
Uma das formas de conhecer as 
novidades de ambos os restauran-
tes é chegar ao final da tarde ao 
Soul Garden e transitar para o Erva, 
igualmente verde. 

Neste menu de cozinha con-
temporânea, baseado em produtos 
locais e da estação, o chef introdu-
ziu, nas entradas, croquetes de boi 
com maionese de chili fumado e 
uma tríade de leitão, milho e cogu-
melos, entre outras.  

As combinações mais frescas 
estenderam-se, também, às sobre-
mesas e aos pratos principais, mas 
sem desvirtuar a técnica do forno 
a lenha - nos peixes de forno há 
agora garoupa com açorda de to-
mate e bivalves. As carnes matura-
das continuam uma aposta forte.    
● ANDRÉ ROSA

LISBOA O Erva e o Soul Garden - ambos no piso térreo do hotel 
Corinthia, em Sete Rios - renovaram os seus menus à medida 
dos dias longos e quentes que se avizinham este verão

ERVA/SOUL GARDEN 
 Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 105 
(Sete Rios) 
Tel.: 912592132/910501798 
Erva, das 12h às 00h30. Soul Garden, 
das 12h às 1h. Não encerram. 
Preço médio: 30/45 euros/pessoa 
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ENCOSTA DAS 
PERDIZES ASSINATURA 
ALENTEJO TINTO 2015  
INTERNACIONAL VINHOS 
Aragonês, Trincadeira  
e Alicante Bouschet. 
Fermentação em inox, 
transformação 
maloláctica em barricas 
de carvalho francês. 
Estágio de 18 meses  
em barricas novas  
de carvalho francês. 
Ambiente a um tempo 
balsâmico e fresco, 
evocativo dos clássicos 
alentejanos de que temos 
boa memória, enologia 
brilhante e sábia de Paulo 
Laureano. Tudo moderno 
e clássico neste vinho. 
Preço:22 euros

CONDE D’ERVIDEIRA 
GOUVEIO ALENTEJO 
BRANCO 2020 (13%) |  
ERVIDEIRA   
Vinho prodigioso, feito 
por mãos igualmente 
prodigiosas. Frescura a 
toda a prova, evocativa 
dos brancos marítimos 
de várzea, com as 
mesmas evocações 
salinas. Ao mesmo 
tempo, é copioso na 
fruta e força, pouco 
vista e explorada nestas 
latitudes alentejanas. 
Merece guarda 
prolongada, pois tem 
muito ainda para dar. 
 

Preço: 30 euros

PALÁCIO DOS TÁVORAS 
ALICANTE BOUSCHET 
TRÁS-OS-MONTES 
TINTO 2018 (15%) 
COSTA BOAL   
100% Alicante Bouschet, 
vinhas velhas. Estágio de 
18 meses em barricas 
novas de carvalho 
francês. O produtor 
António Boal e o enólogo 
Paulo Nunes são a dupla 
do momento, de que 
muito se pode esperar. 
Este estreme de Alicante 
Bouschet revela uma 
faceta desconhecida  
dos vinhos de 
Trás-os-Montes, com 
uma frescura exuberante 
e muito sabor. Excelente 
com posta grelhada. 

Preço: 35 euros

PATA D’URSO DOURO 
CASTAS AUTÓCTONES 
BRANCO 2020 (13%) 
QUINTA DA FURADA   
Vinha velha da 
propriedade. Mistura  
de castas, vinificação 
conjunta. Estágio de 
nove meses em barricas 
de carvalho francês.  
É a edição mais recente 
deste autêntico field 
blend, marcado pela 
forte mineralidade  
e por um notável 
desempenho em boca. 
Vai muito bem com 
peixe grelhado nas 
brasas, e não se faz 
rogado perante 
contenda maior. 
Experimente-o com 
tripas á moda do Porto.
Preço: 22  euros
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POR FERNANDO MELO 
CRÍTICO DE COMIDA E VINHOS 

POÇAS FORA DA SÉRIE 
VINHO DA ROGA DOURO 
TINTO 2020  (12%) 
MANOEL POÇAS JÚNIOR    
Touriga Nacional, 
Touriga Franca e Tinta 
Roriz. A enologia 
brilhante e criativa de 
Jorge Pintão tem-nos 
dado grandes alegrias  
e este vinho não foge 
 à regra. Uvas no ponto 
ideal de maturação 
fenólica, extracção 
muito contida e muito 
rendimento de sabor. 
Acompanha bem a 
panóplia petisqueira  
da tradição portuguesa  
e gosta particularmente 
de polvo, em filetes  
ou arroz. 

Preço: 19,50 euros

H.O SOUSÃO DOURO 
TINTO 2018 (14%) 
MENIN DOURO ESTATES    
100% Sousão, vinha a 
300m. Este projecto 
passou de mãos há 
pouco tempo e já está  
a mostrar os seus 
trunfos. A inteligência 
de recrutar como 
consultor Tiago Alves  
de Sousa resultou de 
forma orgânica e natural 
em encontrar novos 
ângulos e abordagens 
ao Douro que ele 
tão bem conhece. 
Taninos muito finos e 
inquebráveis, macio e 
equilibrado, é vinho para 
cumprir bem com uma 
vitela assada no forno. 

Preço: 23 euros

QUINTA DO TAMARIZ 
GARRAFEIRA VERDES 
BRANCO 2018 (13%) 
QUINTA DE SANTA MARIA   
Alvarinho e Arinto. 
Fermentação por 
castas. Estágio de seis 
meses nas borras finas. 
Alvarinho estagiou  
18 meses em barricas 
usadas de carvalho 
francês, Arinto apenas 
em inox. Está aqui um 
vinho pronto para 
consumir mas que vale 
a pena guardar por  
uma ou duas décadas 
em cave. Assim nós 
conseguíssemos resistir 
à tentação de o beber! 
Um vinho-tese que é 
fundamental conhecer. 

Preço: 25 euros

MILMAT RESERVA 
ALENTEJO TINTO 2019  
(15%) 
MAINOVA 
Alicante Bouschet, 
Touriga Nacional e Baga, 
solos de xisto e granito. 
Estágio de 24 meses 
em barricas de carvalho 
francês. O considerável 
grau alcoólico deste 
vinho impressionante 
não permitem antever o 
belíssimo equilíbrio nem 
a frescura que contém. 
Taninos finos, estrutura 
bem urdida e forte 
longevidade. Um vinho 
cheio de futuro e que irá 
bem com ensopado de 
borrego. 
Preço: 21,50 euros

SANTA VITÓRIA 
VERDELHO ALENTEJO 
BRANCO 2021 (12,5%) 
CASA SANTA VITÓRIA   
100% Verdelho. 
Esperamos sempre 
vanguarda dos vinhos 
desta casa, mas nada nos 
podia preparar para a 
aptidão gastronómica 
deste estreme Verdelho. 
Começa por renunciar às 
vezeiras notas de vagens 
verdes da casta que  
aqui deixam de ser 
dominantes, para instalar 
frescura e equilíbrio em 
todas as fases da prova. 
Excepcional aptidão  
para sushi. 

Preço: 10,50 euros

BONS ARES DOURO 
ROSÉ 2021   (13%) 
ADRIANO RAMOS PINTO   
Cabernet Sauvignon 
(60%),Tinta Barroca 
(30%) e Touriga Nacional 
(10%). Uvas da vinha dos 
Bons Ares, afloramento 
granítico a 600m. Quinta 
de porte majestático, 
quase torreão nascente 
do vale vinhateiro do 
Douro, numa das suas 
baias mais belas. 
Impressionam o vigor  
e o corte do vinho, bem 
para lá da fruta e das 
flores primários que 
normalmente 
encontramos.  

Preço: 14 euros
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S A I R

ARCOS DE VALDEVEZ Junto às margens viçosas do rio Vez e seus afluentes, pelas ruas do centro  
histórico e nas encostas verdes de serranias, este território é salpicado de surpresas: florestas  
encantadas, moinhos renascidos, património refrescado e sabores vincados, que se gravam na memória. 
TEXTO DE ANA COSTA FOTOGRAFIA DE RUI MANUEL FONSECA/GI 

FLORESTA,  
RIO, ESTRELAS  
NO CÉU E UMA  
VILA FELIZ
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E
ntre as freguesias de Extremo e Mi-
randa, um conjunto de florestas en-
cantadas, miradouros sobre o vale do 
Vez e fortes com mais de 300 anos 
atrai as atenções para a zona oeste do 

concelho. É um território de muitos encantos, à 
altura de outros postais mais conhecidos, e à es-
pera de ser explorado por quem visita Arcos de 
Valdevez. Os FORTES DO BRAGANDELO E DA PE-

REIRA, empoleirados em duas colinas na fregue-
sia do Extremo e visitáveis desde o verão passa-
do, são um dos mais recentes motivos para par-
tir à descoberta deste lado do concelho. São um 

Negócio 
familiar, este 
café é 
paragem de 
quem faz BTT 
ou percorre 
os trilhos.

exemplar raro da arquitetura militar do século 
XVII, em particular da Guerra da Restauração, 
entre  Portugal e Castela (1640-1668).  

O maior, o de Bragandelo é um dos mais bem 
preservados do Noroeste da Península Ibérica, 
mantendo a sua configuração original e a maio-
ria dos seus elementos. Depois de séculos à mer-
cê da natureza, a construção foi alvo de campa-
nhas arqueológicas e requalificação por parte do 
município, que o equipou com sinalética e pai-
néis informativos que ajudam a interpretar as 
elevações feitas na colina, pela mão humana.  

Dali, as tropas tinham vista desafogada para 
a linha de fronteira com a Galiza, e ainda que seja 
difícil, na serenidade que hoje paira no lugar, 
imaginar o trovão dos canhões a rasgar o vento 
e a neblina tão característicos da zona, sabe-se 
que os fortes da Portela do Extremo tiveram um 
papel importante no conflito. “A resistência que 
foi aqui feita, neste eixo, mudou completamen-
te aquilo que estava previsto”, nota o arqueólo-
go Nuno Soares, chefe da divisão cultural na Câ-
mara de Arcos de Valdevez. O acesso ao forte de 
Bragandelo pode ser feito a pé ou de 4x4, mas 
parte da experiência é subir através da antiga 
trincheira que ligava as duas fortificações, como 
fizeram os soldados em defesa do território por-
tuguês há mais de 300 anos. 

A descoberta da zona oeste do concelho pode 
começar aqui, no limite norte, ou fazer-se no 
sentido inverso, iniciando no MIRADOURO DO 

CASTELO DE SANTA CRUZ, onde está previsto um 
centro interpretativo que servirá como porta de 
entrada nos chamados Territórios do Oeste. Do 
topo desse antigo castelo românico, incrustado 
num gigante bloco granítico, tem-se vista sobre 

MIRADOURO DO PENEDO DO CASTELO

CAFÉ DA PONTINHA

CAFÉ DA PONTINHA
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a vila de Arcos de Valdevez, a serra Amarela e o 
vale do rio Vez. 

Ao longo da cumeada que limita a região, há 
mais miradouros com vistas panorâmicas para 
o horizonte recortado de serras, encostas verdes 
e povoações. É o caso do PENEDO DO CASTELO DE 

MIRANDA (apenas acessível de 4x4 ou bicicleta), 
com 30 metros de altura, que deixa ver o Vale do 
Lima e em dias de céu limpo alcança até o mar, 
ou o MIRADOURO DE SÃO MAMEDE, em Senharei, 
voltado para a vertente oeste do Parque Nacio-
nal da Peneda-Gerês. 

Pelo meio, impõe-se um passeio pelo PAR-

No seu 
restaurante, 

Rosinha deixa a 
carne de cachena 

cozinhar 
lentamente 

durante seis 
horas.

O TERRITÓRIO  
CONTA COM MAIS  
DE 300 QUILÓMETROS  
DE TRILHOS DEVIDAMENTE 
ASSINALADOS  
PARA QUEM GOSTA  
DE PERCURSOS  
PEDESTRES

QUE FLORESTAL DE MIRANDA, apelidado de Flo-
resta Encantada, pela sua densa canópia de ár-
vores autóctones, um ambiente que parece saí-
do de um filme de fantasia. O trilho da Poça do 
Couto é um dos percursos pedestres - o conce-
lho tem mais de 300 km de percursos pedestres 
assinalados - que se embrenha pelas manchas 
verdes de carvalhos, cedros, amieiros, bétulas, 
pinheiros e muitas outras espécies que povoam 
os mais de 50 hectares de floresta, em tempos 
utilizada como viveiro para a reflorestação do 
Parque Nacional. É um convite a mergulhar no 
sossego retemperador da natureza, embalados 
pelas conversas sonoras da avifauna, e com en-
contros ocasionais de garranos ou cachenas que 
por ali andam. 

Se o passeio não for suficiente para a abrir o 
apetite, um desvio até à CASCATA DO RIO CABRÃO, 
um afluente do Lima, deve ajudar. Um pequeno 
percurso de perto de 600 metros, feito por tri-
lhos e passadiços em madeira, leva até ao mira-
douro de onde se consegue admirar a queda de 
água, ainda mais imponente no inverno, quan-
do o caudal do rio aumenta. Para chegar ao topo 
é necessário um pouco mais de esforço, com-
pensado depois com uma pausa no CAFÉ DA 

PONTINHA, para petiscar.  
Natalie Varandas assumiu o negócio que o 

pai abriu quando regressou de França, na déca-
da de 1980. A chouriça assada no bagaço, os bo-
linhos de bacalhau, a broa, os queijos e os enchi-

OLHAR AS ESTRELAS  
NA PORTA DO MEZIO 
 

Em Arcos de Valdevez também se c 
ontempla o céu estrelado. O recém-criado 

PARQUE DE OBSERVAÇÃO DE ESTRELAS é 
constituído por seis AstroSpots - locais com 
condições favoráveis para observação do céu 
noturno - , em Gião, Paradela, Travanca, Tibo, 
São Bento do Cando e Lordelo. A zona de 
receção aos visitantes fica na Porta do Mezio - 
à entrada do Parque Nacional da Peneda-
Gerês -, onde são dinamizadas diversas 
atividades, como caminhadas noturnas com 
observação de estrelas, observações astronó-
micas, workshops de astronomia e astrofoto-
grafia, oficinas de astronomia para crianças, 
jantares gastronómicos, entre outras. Antes  
de olhar os astros, convém aconchegar o 
estômago no Soajo, com a afamada carne  
de cachena assada no forno do SABER AO 
BORRALHO Rosa Rocha - Rosinha, como é 
conhecida - deixa a especialidade a cozinhar 
lentamente durante seis horas, daí que  
esteja apenas disponível ao fim de semana,  
ou por encomenda. 

S A I R

SABER AO BORRALHO
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dos do concelho são protagonistas nas mesas da 
esplanada, que se tornou ponto de paragem re-
gular de aficionados do BTT e do todo o terreno 
que se aventuram pelas montanhas ao redor. 
Para acompanhar, a anfitriã sugere uma caneca 
de champarrião (uma mistura de vinho tinto, 
cerveja, açúcar amarelo e canela). A receita para 
longas tardes de convívio. 

 
NOVOS VENTOS NO CENTRO DA VILA 
Se a paisagem verde do concelho é um chama-
riz por si só, também o centro urbano  convida a 
calcorrear as ruas pitorescas, pejadas de histó-
ria, património e sabores tradicionais, e refres-
cadas com novos projetos. Um desses lugares 
renascidos no coração da vila é a Igreja do Espí-
rito Santo, feita CENTRO INTERPRETATIVO DO BAR-

ROCO, e ela própria uma joia desse estilo artísti-
co. Alia o património às novas tecnologias, e ser-
ve de porta de entrada do Barroco do Alto 
Minho.  

Através de ecrãs interativos os visitantes po-
dem descobrir alguns dos exemplares mais si-
gnificativos desse período, fortemente marca-
do pelo uso do dourado e linhas curvas, em cada 
um dos 10 concelhos do distrito, e em particular 
do concelho de Arcos de Valdevez. É ainda pos-
sível fazer uma visita guiada virtual para conhe-
cer ao pormenor os elementos patrimoniais da 
igreja, assistir a uma instalação de videomapping 
na sacristia, ver uma exposição de peças de arte 

sacra no coro, subir à torre sineira e até passar 
por trás do altar maneirista, para observar de 
pertos os detalhes e curiosidades do trabalho de 
talha. À saída, é difícil resistir a fazer umas fes-
tas na gata Caramela, uma das visitantes assí-
duas do museu. 

Outro novo projeto que veio refrescar a vila 
foi a GAZELLE GALERIE STORE, uma loja/galeria 
minimalista, criada por um jovem casal de cria-
tivos, Sara da Costa e Eduardo Antunes. Ali, pre-
tende-se “entrelaçar arte e moda”, duas das pai-

xões de Sara, que desde cedo se interessou pelo 
lado editorial desse mundo. Peças de roupa fe-
minina, de cortes direitos e um visual algo an-
drógeno, ocupam diversos expositores espalha-
dos pelo espaço amplo.  

Sara desenha toda a coleção, que depois ga-
nha vida pelas mãos de costureiras e artesãs lo-
cais. Em destaque está a linha de vestidos e bi-
quinis feitos em crochet, peças únicas, e de edi-
ção limitada. A loja acolhe ainda uma seleção de 
cerâmicas e joalharia, e um espaço de exposição 

FORTE BRAGANDELO

CENTRO INTERPRETATIVO DO BARROCO

PASSADIÇOS DAS CASCATAS DO RIO CABRÃO
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APRENDER SOBRE 
CIÊNCIA 
 

AS OFICINAS DA CRIATIVIDADE  
HIMALAYA, compõem um espaço 

cultural, científico e pedagógico, instalado  
na antiga escola secundária de Arcos de 
Valdevez, e dedicado ao legado de  
um dos maiores cientistas e visionários 
portugueses da viragem do século XIX, o 
padre Manuel Himalaya. Destacou-se  tanto 
pela sua altura, que lhe valeu a alcunha de 
Himalaya, como pela sua inteligência e 
perspicácia. Era movido pela vontade de 
melhorar a vida das pessoas, com invenções 
que garantissem um equilíbrio entre o que 
tirámos e o que devolvemos à natureza. Um 
pensamento ecológico que chocou com a 
ascensão dos combustíveis fósseis na altura. 
O projeto divide-se entre uma zona exposi-
tiva e museológica, dedicada à vida e obra do 
cientista, e outra ala dedicada à eco cidada-
nia, com atividades científicas baseadas nas 
ideias do Padre Himalaya e que põem 
miúdos e graúdos a produzir energia elétrica 
pedalando numa bicicleta, por exemplo. O 
Núcleo Interpretativo começa com uma linha 
cronológica, com alguns dos acontecimentos 
da vida do inventor arcoense, como o Grande 
Prémio da Exposição Internacional de St. 
Louis, nos EUA, em 1904, na qual apresen-
tou o seu Pirelióforo, uma máquina solar que 
usou para fundir metal com recurso aos raios 
de sol. Há uma réplica no exterior. 

cresceu. Nas prateleiras da PUREZA há frutas e 
legumes biológicos, farinhas, infusões, legumi-
nosas, massas e sementes a granel, e também 
pão de fermentação natural, detergentes, pro-
dutos de higiene pessoal e acessórios amigos do 
ambiente, que convivem com peças da antiga 
mercearia da avó Pureza.  

E já que se está de passeio pelo centro histó-
rico, por entre legados de família, há que passar 
na DOÇARIA CENTRAL, para provar os premiados 
charutos dos Arcos, os rebuçados e o sortido. A 
receita dos charutos tem passado de geração em 
geração na família de Clara Laranjeira, desde a 
sua tetravó, a Francisca Doceira, que fundou a 
casa em 1830. 

Para pratos mais robustos, encontram-se as 
especialidades do concelho em mesas de refe-
rência como a D’O LAGAR, de ambiente rústico e 
familiar, onde se destacam o bacalhau à Lagar 
(frito e com cebolada), o bacalhau à Lagareiro e 
a posta de cachena, e também o tradicional bolo 
de discos.  Mais adiante, O BRASEIRO conta mais 
de 30 anos a dar cartas nos grelhados - que 
atraem filas de comensais ao take-away da chur-
rasqueira - e também no bacalhau, na posta de 
cachena acompanhada por arroz de feijão tar-
restre, nas entradas feitas com alheira de cache-
na produzida no concelho, e no cuidado casa-
mento com os vinhos locais. 

Para conhecer melhor as referências produ-
zidas no concelho, o lugar indicado é o espaço 

aberto a “qualquer artista que queira expor o seu 
trabalho” - de momento está em exibição um 
conjunto de fotografias de Eduardo. É também 
atelier, com serviço de consultoria, no qual Sara 
se compromete a ”guiar o cliente num processo 
criativo de escolha”, com acompanhamento de-
dicado, não fosse o entusiasmo com que abraça 
o projeto. Autodidata, lembra-se de, em crian-
ça, andar pela casa, não muito longe dali, a mol-
dar lençóis e tecidos no corpo para criar os seus 
próprios desfiles de moda, inspirada por revis-
tas como a Vogue. 

Mais abaixo, são as memórias olfativas que 
despertam ao passar em frente à CASA DOS CA-

FÉS, que continua a encher a rua com um subtil 
aroma a café acabado de moer. Agora, não é tão 
intenso quanto na altura em que a torrefação ain-
da se fazia ali, recorda Ester Campos. Entretan-
to, o negócio cresceu, já com os filhos ao coman-
do das operações, e a fábrica dos cafés Bricelta 
foi instalar-se na zona industrial. Ao balcão da 
casa que abriu com o marido há quase 53 anos, 
Ester continua a encher cartuchos de café avul-
so, e confessa que de tantos anos no ofício, já 
nem precisava de balança. “Já tenho o peso nas 
mãos”, afiança. “Às vezes é certinho, nem um 
grama a mais, nem a menos”. 

O café biológico da Bricelta também é ven-
dido mais abaixo, numa mercearia a granel que 
vai buscar inspiração e nome à avó de Catarina 
Soares, que tinha uma venda na aldeia onde 

GAZELLE GALERIE STORE
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VINHOS & SABORES, da Associação dos Vinhos 
de Arcos de Valdevez, que além das garrafas ali-
nhadas nas prateleiras, tem diariamente uma se-
leção de quatro vinhos a copo. Regularmente são 
convidados produtores para harmonizar os seus 
vinhos com outros produtos locais, como doces, 
biscoitos, enchidos, mel e compotas, também 
disponíveis na loja. Desses encontros nasceram 
algumas combinações improváveis como a Moi-
ra Encantada - chouriça de cebola assada, com 
mel e charutos de ovos - que já entraram para a 
carta, ao lado de petiscos como o bolo de tacho 
e as broinhas dos Arcos. O espaço acolhe ainda 
provas, eventos gastronómicos e degustações, 
para dar a conhecer o que se melhor se produz 
no concelho 

 
PASSEIOS E DESCANSO JUNTO AO RIO 
O rio Vez, nascido na Serra do Soajo, é a coluna 
vertebral que atravessa o concelho, antes de ir 
desaguar ao rio Lima, percorridos 40 quilóme-
tros. Para o conhecer melhor, podemos come-
çar mesmo no centro urbano de Arcos de Valde-
vez, à mesa do restaurante e bar ORIGENS, numa 
varanda debruçada sobre o rio, em frente à praia 
fluvial da Valeta, emoldurada pelas margens ver-
des do Vez.  

Ali, brilham os hambúrgueres artesanais, 
massas e saladas, e uma recente aposta nos pra-
tos de autor, como sugestões do dia, assinados 
pelo chef Marco Freitas (uma espécie de amos-

HÁ ESPAÇO PARA 
CONHECER VINHOS DOS 
PRODUTORES LOCAIS, 
RESTAURANTES DE 
COMIDA TRADICIONAL  
E CONTEMPORÂNEA  
E DOÇARIA COM OS 
CHARUTOS DOS ARCOS

tra do que a equipa está a preparar para o novo 
espaço, que irá abrir em breve em Ponte de 
Lima). São sabores inspirados na memória e no 
território, como a dourada grelhada, com molho 
de manga e coco, que evoca os Descobrimentos 
Portugueses, o risoto do Gerês, cozinhado numa 
base de espinafres que lhe confere a cor verde 
das encostas do concelho, e coroado com cogu-
melos de produção local, ou ainda uma delica-
da sobremesa de pêssego e rosa, das memórias 
de infância da chef pasteleira Bárbara Pereira. 
Para harmonizar com os pratos, destacam-se os 
cocktails de assinatura do barman Rui Mendes, 

S A I R
Na vila, 
encontramos 
negócios que 
preservam 
tradições  
de família.

CASA DO CAFÉ PUREZA

O LAGAR DOÇARIA CENTRAL
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A ECOVIA DO VEZ É UM 
PERCURSO COM 35 KM, 
QUE LEVA O VISITANTE  
POR CAMINHOS RURAIS, 
TRILHOS E POSTOS  
DE OBSERVAÇÃO

como o Origens, uma mistura à base de licor Bei-
rão, xarope de eucalipto e tónico de flor de sabu-
gueiro, que o torna surpreendentemente fresco. 
Ou ainda uma sobremesa em estado líquido, à 
base de rum, cordial de ananás, coco e café, licor 
de banana e pó de ananás, feito com as sobras do 
fruto, uma das muitas formas de combate ao des-
perdício do Origens. 

De baterias recarregadas, pode-se continuar 
a desfrutar do rio ao longo da ECOVIA DO VEZ, 
um percurso de 35 quilómetros, que funciona 
também como corredor do Museu da Água ao 
Ar Livre do Rio Vez, cujo objetivo é valorizar a di-
versidade de fauna e flora do rio, não fosse o con-
celho Reserva Mundial da Biosfera, declarada 
pela Unesco. Seguindo por caminhos rurais, tri-
lhos e passadiços ,o visitante encontra painéis 
informativos e postos de observação, que aju-
dam a interpretar o que vai observando ao lon-
go do percurso: répteis, anfíbios e aves, como o 
melro d’água - o símbolo do museu e um bioin-
dicador da qualidade do ecossistema fluvial -, 
árvores e arbustos, moinhos, pesqueiras e praias 
fluviais. 

A ecovia está dividida em três etapas. Para 
sul, o limite é Jolda S. Paio, já na margem direita 
do rio Lima. Para norte, a meta é a bela aldeia de 
Sistelo, e é nesta última etapa - onde não nos me-
ses de verão não é permitida a circulação de bi-
cicletas - , que liga a ponte medieval de Vilela a 
esse território classificado como Paisagem Cul-

S A I R

VINHO&SABORES

O BRASEIRO

PASSADIÇOS DAS LAGOAS DO VEZ
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tural, que surgiram nos últimos meses dois no-
vos troços de passadiços. O primeiro, inaugura-
do no verão passado, veio substituir um percur-
so de quase três quilómetros que antes se fazia 
por estrada, e agora segue junto à margem ro-
chosa do rio Vez e abraçado pela vegetação ripí-
cola, entre o Poço das Caldeiras, na freguesia de 
Loureda, e São Sebastião, na freguesia de Cabrei-
ro. Os passadiços permitem chegar a lagoas onde 
se pode dar mergulhos refrescantes no verão, e 
que de outra forma seriam inacessíveis. 

Outro trecho recém-inaugurado correspon-
de à parte final da ecovia, já à chegada de Siste-

lo. Dali, quem quiser continuar as caminhadas, 
têm mais trilhos à escolha, que levam a conhe-
cer as encostas em socalcos, os miradouros, so-
bre o vale, não poucas vezes coberto pela nebli-
na, ou as brandas no alto da montanha. Um bom 
ponto de partida para tomar pulso ao território 
é o CENTRO INTERPRETATIVO DA PAISAGEM DE SIS-

TELO. E antes de meter os pés ao caminho, há que 
retemperar forças no CANTINHO DO ABADE, a 
olhar o postal pintado de verde. A mesa é fiel aos 
sabores da região, com broa de milho, posta de 
cachena e vinhão produzido no concelho. Acon-
selha-se ainda a guardar espaço para uma fatia 

REVIVER A HISTÓRIA 
 

Na margem esquerda do rio Vez ergue-se 
o recuperado PAÇO DE GIELA, sobran-

ceiro ao vale. É classificado como Monu-
mento Nacional e serviu como posto de 
defesa fronteiriça na Idade Média, adotando 
outras funções ao longo dos séculos. O 
conjunto é composto pela torre medieval e o 
corpo residencial, com janelas “manuelinas” 
e entrada fortificada. Na recuperação do Paço 
foram apenas  introduzidas estruturas que 
permitem circular nos vários patamares, com 
o mínimo de intervenção no edifício. Na torre, 
os visitantes podem explorar num ecrã 
interativo as várias fases de construção e 
remodelação do Paço, assistir a um pequeno 
filme sobre o Recontro de Valdevez, um 
torneio ocorrido em 1141, entre cavaleiros  
de Afonso Henriques e Afonso VII de Leão e 
Castela, seu primo, e do qual os portugueses 
saem vitoriosos, e ainda ver um conjunto de 
objetos encontrados nas escavações arqueo-
lógicas de Giela. O espaço acolhe diversos 
eventos, concertos, espetáculos, workshops 
e atividades com crianças, sessões e é 
também o local da recriação histórica do 
Recontro de Valdevez.

CANTINHO DO ABADE

ORIGEM
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da tarte de Sistelo e para o pastel de feijão tarres-
tre, uma criação da casa. 

Se é refúgio para passar a noite junto ao rio 
que se procura, destacam-se dois antigos moi-
nhos, um banhado pelo ribeiro de Parada, outro 
pelo rio Ázere, e ambos com os seus encantos. 
Na aldeia de Ribeiro, em Prozelo, José Carvalhas 
transformou duas ruínas junto ao ribeiro de Pa-
rada em alojamentos de charme. Cada um dos 
MOINHOS CARVALHAS, a Casa Afonso e a Casa 
Martim - os filhos de José -, mantém a base ori-
ginal em pedra e tem um piso superior revesti-
do a cortiça, composto por um quarto, sala e co-
zinha, um reduto perfeito para uma escapadela 
a dois. A intenção do produtor de carne cache-
na, e fervoroso defensor do património e tradi-
ções rurais, foi voltar a moer farinha naqueles 
moinhos. Objetivo conseguido e que faz ques-
tão de mostrar a todos os hóspedes e visitantes 
que queiram ter um contacto mais próximo com 
o mundo rural e a vida campestre. São ainda con-
vidados a participar nos afazeres da quinta, seja 
na apanha da castanha, da azeitona, da uva e do 
milho, ou em workshops de confeção de broa. E 
a relaxar ao som da água do ribeiro, junto ao lago 
de trutas ou na piscina rodeada de vinhas, na 
companhia do simpático burro Silvas e das va-
cas de raça cachena. 

Já do outro lado do rio Vez, na freguesia de 
Couto, as grandes mós, a prensa e a nora do MOI-
NHO DO ÁZERE, onde antigamente se produzia 

S A I R

No Moinho do Ázere, 
podem alojar-se 

famílias ou grupos  
de amigos, contando 

com um salão com 
vistas (que pode ser 
usadocomo quarto)  

e lareira. 

MOINHO DO ÁZERE

MOINHO DO ÁZERE

MOINHO CARVALHAS
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EM DOIS PONTOS  
DO CONCELHO,  
HÁ DOIS MOINHOS 
TRANSFORMADOS EM 
CASAS PARA HÓSPEDES. 

FICAR 
MOINHOS CARVALHAS  
Rua do Ribeiro, Prozelo 

Web: moinhoscarvalhas.pt 
Casa T1 a partir  

de 90 euros por noite 
 (sem pequeno-almoço) 

MOINHO DO ÁZERE 
Caminhos dos Fornos,  

Aldeia - Couto 
Web: facebook.com/- 

moinhodoazere 
Casa T3 a partir de 120 euros 

(sem pequeno-almoço) 
 

COMPRAR 
GAZELLE GALERIE STORE 

Praça Municipal, 59 
Web: .facebook.com/- 

Gazellegaleriestore 
Das 10h às 12h30  

e das 14h às 18h30.  
Encerra domingo de manhã. 

CASA DOS CAFÉS 
Rua Cerqueira Gomes, 56 

Das 9h às 12h30  
e das 14h às 19h30. 

MERCEARIA PUREZA 
R. Cerqueira Gomes 

Web: purezamercearia.com 
Das 10h às 12h30 e das 

13h30 às 19h. Encerra sábado 
à tarde e domingo. 

 
COMER 

O LAGAR 
Rua Dr. Vaz Guedes, 45 

EVASÕES 
RECOMENDA

Tel.: 258516002 
Das 12h às 15h e das 19h  

às 22h30. Encerra segunda. 
Preço médio: 20 euros 

O BRASEIRO 
Rua Soares Pereira, 245 

Tel.: 258521506 
Das 9h às 21h30.  

Encerra quinta.  
Preço médio: 15 euros 

ORIGENS 
Rotunda da Família,  
Lugar de Salzedas 

Web: origensfoodand- 
drink.com 

Tel.: 932385607 
Das 12h às 16h e das 18h  

às 02h. Não encerra. 
Preço médio: 15 euros 

CANTINHO DO ABADE 
Rua Viscondes de Sistelo, 

Sistelo 
Tel.: 258563201 

Das 12h às 15h30  
e das 19h30 às 21h.  

Encerra à quinta-feira. 
Preço médio: 20 euros 

SABER AO BORRALHO 
Av. 25 de Abril, Caminho  

da Costa Velha, Soajo 
Das 12h às 15h e das 19h às 
21h. Encerra segunda e terça. 

Preço médio: 20 euros 
CAFÉ DA PONTINHA  

Pontinha, Miranda 
Tel.: 258531826 

Das 8h30 às 22h.  
Não encerra. 

DOÇARIA CENTRAL  
R. Gen. Norton de Matos, 47 

Tel.: 258515215 
Das 9h às 19h. Sábado 

encerra às 13h 
 

BEBER 
VINHOS & SABORES 

Avenida Recontro de Valdevez, 
Loja 2. Tel.: 258247323 
Das 14h às 20h. Sexta e 

sábado até às 23h. Encerra 
segunda e terça. 

 
VISITAR 

CENTRO INTERPRETATIVO 
DO BARROCO 

Jardim dos Centenários 
Das 10h às 13h e das 14h às 

18h. Encerra à terça-feira. 
Entrada gratuita 

OFICINAS DE CRIATIVIDADE 
HIMALAYA 

Rua Dr. Félix Alves Pereira, 1 
Das 10h às 13h e das 15h às 

19h.  Encerra ao domingo 
PAÇO DE GIELA 

Giela 
Web: pacodegiela.cmav.pt 

Das 10h às 13h e das 15h às 
19h. Encerra à segunda-feira. 

Entrada: 1 euro 
TRILHOS DE ARCOS  

DE VALDEVEZ 
Web: trilhos.arcosde- 

valdevez.pt

azeite, são a atração central do grande salão que 
hoje ocupa todo o edifício original, um espaço 
amplo de convívio, ideal para umas férias em fa-
mília ou com um grupo de amigos. Ali, existe ain-
da uma cozinha totalmente equipada e uma sala 
que, sendo necessário, se transforma num quar-
to extra. As suítes - três no total - foram construí-
das numa nova ala, com varanda voltada para o 
rio Ázere e o denso arvoredo da sua margem, de 
onde chega o cantarolar dos pássaros que enche 
o quarto logo pela manhã. A propriedade ribei-
rinha estende-se ao longo de um hectare no en-
calço da levada, com as altas copas das árvores 
a criar sombra a frescura no verão, e a resguar-
dar do calor as brincadeiras junto ao rio povoa-
do de trutas e lontras, os mergulhos, as sestas nas 
camas de rede, e os churrascos de final de tarde 
iluminados pelos raios de sol poente que se es-
quivam por entre a folhagem. Aqueles dias de 
veraneio em lugares especiais, onde se cons-
troem boas memórias. ● 

MOINHO CARVALHAS

CASA DO CASTELO
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PLANEAR

A ILHA DOS GIGANTES 
DIA 20/06, RTP1, ÀS 22H45 

O cameraman subaquático Nuno Sá e o investigador cientifico Jorge Fontes juntam esforços  
para tentar desvendar um segredo que esconde a pequena e pacata ilha de Santa Maria, o único sítio  

da Europa onde é possível encontrar uma população do maior peixe do mundo - o tubarão baleia. 
Ao descerem em direção a águas profundas dos Açores, vão ter um encontro que irá alterar  

para sempre o que sabemos sobre a vida do maior peixe do planeta
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esse pedido e tenta manter a antiga 
civilização oculta do resto do mundo. Os 
agentes secretos de elite dessa organização 
são conhecidos como... Spriggans. Uma série 
animada para miúdos e graúdos apaixonados 
port aventuras. 
 

CHURCHILL NA MADEIRA 
DIA 18/06 | CANAL HISTÓRIA | ÀS 22H15 

Domingo, 1 de janeiro de 1950. O navio 
Durban Castle entra, ao entardecer, na baía 
do Funchal, capital da Madeira. A bordo está 
Winston Churchill, antigo primeiro ministro 
inglês, aclamado como um herói da Segunda 
Guerra Mundial e figura central na vitória  
dos países aliados contra Hitler. O 
desembarque é celebrado com fogo de 
artifício e uma multidão que o festeja 
calorosamente. Churchill vem passar duas 
semanas de férias na Ilha, escrever as suas 
memórias e pintar. O Canal História recorda 
esse momento, com recurso a 
reconstituições, filmagens atuais, arquivo  
e testemunhos. 
 

QUE FUTURO PARA... 
DIA 21/06 | NETFLIX 

E se conseguíssemos ver o futuro e saber  
qual será o impacto da tecnologia em todos  
os aspetos das nossas vidas — desde criar 
animais de estimação e plantas até ao que 
comemos e como namoramos? Podemos  

e devemos esperar mais do futuro do que 
apenas a distopia que a ficção científica atual 
nos promete. “Que Futuro Para...” revela 
previsões pessoais sobre o resto das nossas 
vidas — e das daqueles que estão por vir. 
 

SNOWFLAKE MOUNTAIN 
DIA 22/06 | NETFLIX 

Divertido reality show em que jovens adultos 
inexperientes e longe do seu potencial 
aprendem a ser autónomos num retiro longe 
da civilização. As condições básicas em que 
têm de viver fazem perceber o quão 
protegidas as suas vidas têm sido e o prémio 
em dinheiro mudará a de um dos 
concorrentes. Sem água canalizada, pais ou 
internet sem fios, eles terão de aprender a 
estabelecer uma ligação com a natureza. 
 

SÃO JOÃO 
DIA 23/06 | RTP1 | ÀS 10H00, 15H15 E 21H30 

A RTP1 dá a conhecer uma nova maneira  
de se viver o São João e à festa não faltará  
boa conversa, tradição, gastronomia e 
música. De manhã e à tarde, Hélder Reis e 
Joana Teles acompanhamo acordar do Porto, 
enquanto o repórter José Manuel Monteiro 
mostra como se vive a tradição noutras 
cidades do país. À noite, a noite mais longa  
da cidade será conduzida por Sónia Araújo  
e Jorge Gabriel, na emissão partir da Serra  
do Pilar, com reportagens de Rita Belinha.

GHISLAINE, PARTNER IN CRIME 
DIA 18/06 | AMC CRIME | ÀS 22H30 

Como é que uma socialite nascida num 
mundo de privilégio acaba acusada no centro 
de um escândalo sexual global? Terá sido  
um peão nos crimes de Jeffrey Epstein?  
Terá sido uma espectadora durante os 
alegados comportamentos impróprios  
do príncipe André? Ou será Ghislaine 
Maxwell uma predadora culpada e calculista? 
O desenrolar do seu julgamento fez 
manchetes pelo mundo inteiro com os seus 
detalhes chocantes, escondidos no mundo 
das elites multimilionárias. Através de novas 
informações e de uma meticulosa 
investigação, esta série leva o espectador  
para lá dos títulos e para dentro da própria 
história. Inclui material arquivo nunca  
antes visto e a entrevistas originais com 
testemunhas-chave – incluindo familiares e 
amigos, muitos que falam pela primeira vez. 
 

SPRIGGAN 
DIA18/06 | NETFLIX 

Outrora, existiu na Terra uma grande 
civilização. Detentora de conhecimento  
e talento científico que em muito 
suplantavam os do Homem contemporâneo, 
esta antiga civilização deixou para trás 
relíquias que permanecem ocultas no nosso 
mundo moderno. À medida que redes  
de comunicação de banda larga cobrem  
o globo e os olhos atentos de satélites vão 
desvendando segredos, os exércitos de 
grandes nações defrontam-se na tentativa  
de descobrir e estudar os artefactos, que 
possuem um “poder” incomensurável.  
Um membro dessa antiga civilização gravou 
uma mensagem numa placa a pedir que o seu 
legado seja protegido daqueles que desejam 
praticar o mal. Uma organização leva a sério 

SÃO JOÃO 
DIA 23/06 | RTP1 | ÀS 10H00,  
15H15 E 21H30
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O VERÃO EM QUE ME APAIXONEI 
DIA 17/06 | AMAZON PRIME VIDEO 

Um drama de várias gerações que conta  
a história de um triângulo amoroso entre  
uma rapariga e dois irmãos, as relações  
que mudam entre mães e filhos e o poder 
duradouro de uma forte amizade feminina.  
É uma história sobre o primeiro amor, o 
primeiro desgosto e a magia de um verão 
perfeito. Com interpretações de Lola Tung, 
Christopher Briney, Gavin Casalegno, Jackie 
Chung, Rachel Blanchard, Sean Kaufman, 
Alfredo Narciso, Minnie Mills e Colin 
Ferguson.

Será que ele vai 
voltar ao passado?
DIA 23/06 | NETFLIX

Sylwester, um alfaiate reformado e artista drag queen, deixou  
a Polónia há 50 anos e vive em Paris desde então. Certo dia, recebe 
uma carta a convidá-lo a doar um rim à sua filha, que não vê desde 
que a abandonou quando partiu décadas antes. Relutante, ele 
embarca numa viagem rumo à pátria, à cidade mineira onde jurou 
nunca regressar. Mas os planos de Sylwester sofrem uma reviravolta, 
obrigando-o a confrontar o passado e a recorrer à sua arte para 
encenar um teatro e salvar a pequena comunidade mineira.  
Esta é uma história de redenção, de segundas oportunidades  
e de um amor capaz de ultrapassar qualquer diferença. Com Andrzej 
Seweryn e Wiola Nowak. 

QUEEN
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ZONA ESPECIAL 
DIA 19/06 | RTP2 | ÀS 22H00 

A cidade balcânica de Jadac é palco de uma 
batalha contínua entre fações muçulmanas  
e cristãs, uma luta com séculos. De um lado 
da praça central da cidade fica uma mesquita 
em ruínas. Do outro, uma Igreja Ortodoxa.  
A série centra-se na luta duradoura para 
impor um cessar-fogo mediado pelas Nações 
Unidas no enclave de Jadac. A história 
passa-se num futuro próximo, iluminado  
por todas as complicações causadas pelo  
11 de Setembro e pela guerra do Iraque.  
Com Michelle Nolden, Rick Roberts,  
Enrico Colantoni e Allan Hawco. 
 

LIMITLESS 
DIA 23/06 | FOX | ÀS 22H15 

Inspirada no filme homónimo e com a 
participação especial de Bradley Cooper. 
Brian Finch (Jake McDorman) é um músico 
com uma crise criativa, que encontra solução 
quando é apresentado a uma droga 
misteriosa que atua cognitivamente e 
permite que se utilize 100% da capacidade 
cerebral. Brian torna-se assim no alvo de 
algumas pessoas e organizações e acaba  
por ser coagido pelo FBI a usar essas suas 
extraordinárias capacidades para resolver 
casos complexos. Com ill Harper, Jake 
McDorman e Jennifer Carpenter.

Christian

PRIVATE EYES 
DIA 22/06 | FOX LIFE | ÀS 22H20 

Estreia da quinta temporada. “Private Eyes”, 
que durante a produção era conhecida como 
“The Code”, é uma série de televisão 
canadiana inspirada no romance com o 
mesmo nome de G.B. Joyce. Esta série é 
criada por Tim Kilby e Shelley Eriksen e 
contacom Jason Priestley e Cindy Sampson 
nos papéis principais: os de dois 
investigadores particulares que resolvem 
crimes em Toronto. Nestes novos episódios, 
Angie encontra-se no hospital após ter sido 
baleada. 

UMBRELLA ACADEMY 
DIA 22/06 | NETFLIX 

Estreia da terceira temporada. Depois de 
impedir o fim do mundo em 1963, a Umbrella 
Academy volta ao presente, convencida de 
que conseguiu evitar o apocalipse inicial e 
restaurar a linha do tempo. Mas os irmãos 
apercebem-se de que as coisas não estão 
bem como as deixaram (de todo). É aí que 
entra a Sparrow Academy. Inteligentes e frios 
como um oceano de icebergues, os Sparrow 
entram num confronto violento com os 
Umbrella. Este confronto acaba por ser  
a menor preocupação de todos. 

DIA 23/06 | AMC | ÀS 22H10 
 
Série de crime com traços sobrenaturais que conta a história de um 
meliante dos subúrbios de Roma, violento e rude, que vive num bairro 
deprimente e ganha a vida a fazer trabalhos sujos para o principal chefe 
do crime local. Christian não tarda a perceber que lhe é fisicamente 
impossível realizar o seu trabalho e descobre que tem um poder 
misterioso que, usado da forma correta, lhe pode permitir, finalmente,  
ter uma vida melhor.
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UMA AVENTURA DO OUTRO MUNDO 
DIA 20/06 | PANDA+ 

Esta é a história de Luís, um rapaz solitário  
de 12 anos que vê a sua vida transformada 
quando conhece Nag, Wabo e Mog — três 
alienígenas amorosos mas muito trapalhões, 
cuja nave se despenhou no seu quintal. 
Fascinado com o que acaba de encontrar, 
torna-se imediatamente amigo das criaturas 
misteriosas. Mas, infelizmente, sabe que  
tem de os proteger de um inimigo mortal:  
o seu próprio pai, um ovnilogista convicto  
de que extraterrestres são seres muito 
perigosos…

Vida destruída 
pela mentira
DIA 17/06 | FOX LIFE | ÀS 00H30

Brandon Teena (Hilary Swank) é um rapaz recém-chegado a uma 
pequena cidade do Nebraska, nos EUA. Ele sai com os novos amigos, 
bebe, brinca, faz surf e encanta jovens mulheres, que nunca 
conheceram um jovem tão sensível e atencioso quanto este. O que 
ninguém sabe é que Brandon nasceu uma mulher, chamada Teena 
Brandon. Quando os seus amigos fazem esta descoberta, a vida de 
Brandon fica desfeita. Kimberly Peirce realizou este filme com base 
numa história verídica. O filme foi alvo de grande polémica porque  
os familiares de Brandon acusaram a realizadora de favorecer  
a liberdade artística em detrimento da verdade.

OS RAPAZES NÃO CHORAM
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DIA 23/06 | HOLLYWOOD | ÀS 21H30  
Um homem trabalha num bar para pagar os estudos, até que um projeto 
ambicioso o faz desistir do curso e ir para a Jamaica. Uma vez lá, acaba por 
se apaixonar por uma mulher rica. Um filme de 1988, com Tom Cruise no 
papel principal e um dos maiores sucessos do início de carreira do ator. 
Elisabeth Shue, Lisa Banes, Bryan Brown e Laurence Luckinbill 
completam o elenco e a realização é de Roger Donaldson.

Cocktail

C I N E M A  E M  C A S A

ROMANCE PERIGOSO 
DIA 19/06 | AMC | ÀS 18H39 

George Clooney e Jennifer Lopez, dois dos 
atores mais desejados de Hollywood, sob o 
comando de Steven Soderbergh. Jack Foley 
(Clooney) é um assaltante de bancos que, 
depois de um golpe fracassado, vai parar  
à prisão. Em conjunto com o seu parceiro, 
Buddy Bragg (Ving Rhames), prepara uma 
fuga mas, durante a mesma, as coisas 
complicam-se e veem-se obrigados a tomar 
como refém a atraente agente judicial Karen 
Sisco (Lopez). Entre Karen e Jack surge uma 
forte atração. A agente consegue escapar e 
inicia uma operação para poder apanhar os 
seus raptores e metê-los na prisão... Será mais 
forte o amor do que o sentido do dever? O 
que é que acontece quando duas pessoas que 
se desejam estão em diferentes lados da lei? 
 

FARMING 
DIA 17/06 | RTP1 | ÀS 00H00 

Enitan é um jovem nigeriano enviado pelos 
pais para Londres, para ser acolhido por uma 
família inglesa. O seu percurso é marcado  
por grandes dificuldades em adaptar-se a um 
mundo onde a raça tem um peso decisivo na 
aceitação do indivíduo. Cansado de ser 
desprezado pelas suas origens, acaba por se 
aliar a um grupo de “skinheads” que o admite 
como forma de provocação.

UM HOMEM A ABATER 
DIA 22/06 | AXN MOVIES| ÀS 21H10 

Victor (Colin Farrell) é um homem 
determinado a conquistar a confiança  
de Alphonse (Terrence Howard), o líder  
de um perigoso gangue nova-iorquino,  
com um objetivo que apenas ele conhece. 
Um dia, conhece Beatrice (interpretada  
por Noomi Rapace), uma misteriosa mulher 
com rosto marcado, que vive no prédio em 
frente ao seu. Porém, debaixo daquela pessoa 
frágil e desamparada vive alguém sombrio  
e cheio de raiva. Uma realização de Niels 
Arden Oplev.

72 HORAS 
DIA 19/06 | CINEMUNDO | ÀS 21H45 

Ação, adrenalina, tensão, suspense e drama  
é o que se promete neste filme protagonizado 
por Russell Crowe com momentos 
alucinantes e de tirar o fôlego. A vida de um 
casal vai ser completamente virada do avesso 
quando ela é acusada de matar o patrão e 
condenada a prisão perpétua. A única 
hipótese de provar a sua inocência recai  
no marido, que vai iniciar a sua própria 
investigação para chegar à verdade. Ainda 
com Elizabeth Banks e Liam Neeson.  
A realização é de Paul Haggis.
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TVCine Top Venom: Tempo de Carnificina 
FILME / 21H30 

Eddie Brock regressa ao jornalismo para entrevistar um assassino em 
série, Cletus Kasady, que por sua vez se torna hospedeiro de um simbiote 
chamado Carnage e acaba por fugir da cadeia depois de uma execução 
falhada... Realização de Andy Serkis.

AXN Movies Desligados 
FILME / 22H10 

Uma teia de histórias entrelaçadas sobre pessoas à procura de ligação 
humana num mundo cada vez mais conectado virtualmente. Um filme 
realizado por Henry Alex Rubin sobre a solidão dos seres humanos.  
Com Jason Bateman, Jonah Bobo e Haley Ramm.

RTP1 
06h30 Bom Dia 
Portugal 10h00 
Praça da Alegria 
12h59 Jornal da 
Tarde 14h15 Os 
Nossos Dias 15h15 
A Nossa Tarde 
17h30 Portugal em 
Direto 19h15 O 
Preço Certo 19h59 
Telejornal 21h00 A 
Prova dos Factos 
21h30 Joker 22h45 
Em Casa d´Amália 
00h00 Farming 
02h00 A Arte 
Eléctrica em 
Portugal 03h00 
Apocalipse: Guerra 
dos Mundos 04h00 
Televendas 06h15 A 
Vida Privada dos 
Livros  

RTP2 
07h00 Espaço Zig 
Zag 10h55 Folha de 
Sala 11h00 
Histórias do Bairro 
12h00 Segredos de 
um Casamento 
12h30 Unidos ao 
Clube 13h00 Folha 
de Sala 13h05 Esec-
Tv 13h35 
Universidade do 
Nosso Tempo 14h00 
Sociedade Civil 
15h00 A Fé dos 
Homens 15h30 Joga 
Quem Quizzer 16h00 
O Mundo Perdido de 
África 17h00 Espaço 
Zig Zag 20h35 
Inesquecíveis 
Viagens de Comboio 
21h30 Jornal 2 
22h00 Abaixo da 
Superfície 23h00 
Folha de Sala 23h05 
A Biblioteca dos 
Livros Rejeitados 
00h40 Sociedade 
Civil 

SIC 
06h00 Edição da 
Manhã 08h30 Alô 
Portugal 10h00  
Casa Feliz 13h00 
Primeiro Jornal 
15h00 Linha 
Aberta 16h00 Júlia 
18h00 Fina Estampa 
18h45 Amor,  
Eterno Amor 19h15 
Casados à Primeira 
Vista 20h00 Jornal 
da Noite 21h45 Lua 
de Mel 22h45 Por Ti 
23h45 Pantanal 
00h45 Casados à 
Primeira Vista 
02h45 Linha Aberta 

TVI 
06h22 Diário da 
Manhã 06h37 
Detetive Maravilhas 
07h21 Campeões e 
Detectives 08h05 
Inspetor Max 10h00 
Grandes Felinos 
11h10 Querido, 
Mudei a Casa! 12h00 
VivaVida 12h58 
Jornal da Uma 
14h00 Conta-me 
15h00 Em Família 
19h58 Jornal das 8 
21h55 Festa é festa 
22h45 Vai de 
Carrinho 00h00 
Betclic Mano a Mano 
01h00 GTI Plus 
01h15 Saber É 
Ganhar 02h30 
Queridas Feras 

RTP MEMÓRIA 
18h15 Nelo & Idália 
18h50 Traz prá 
Frente 19h50 Fados 
Por Vicente da 
Câmara 20h00 
Ensaio 20h48 
Retrovisor 21h00 
Bem-Vindos a 
Beirais 21h45 O 
Barco do Amor 
22h35 Missão 
Impossível 23h25 
Walker, O Ranger do 

Texas 00h15 O Barco 
do Amor 01h05 
Missão Impossível 

PORTO CANAL 
16h00 Viver Aqui 
19h00 Tarde 
Informativa 19h45 
Flash Porto 20h00 
Veterinários Todo o 
Terreno 20h30 
Universo Porto 
21h15 é  para 
Ganhar 21h30 
Glitter Late Night 
22h00 Noite 
Informativa 00h00 
Universo Porto 

SPORTV1 
12h00 ATP World 
Tour 500 – Londres – 
Direto 20h00 
Diamond League – 
Oslo 22h00 Liga das 
Nações Fem: Sérvia 
– Turquia – Direto 

HOLLYWOOD 
16h05 Nunca É 
Tarde demais 17h45 
Getaway - Em Fuga 
19h15 O Legado de 
Bourne 21h25 
Conversas à 
Hollywood 21h30 
Entrega 
Armadilhada 23h00 
A Forma Da Água 
01h05 O Caminho 
Entre o Bem e o Mal 

CINEMUNDO 
Grelha não cedida 
pelo canal até ao 
fecho desta edição 

AMC 
Grelha não cedida 
pelo canal até ao 
fecho desta edição 

FOX 
17h25 CSI: Miami 
19h00 Magnum P.I. 
20h35 Hawai Força 
Especial 22h15 
Baywatch: Marés 

Vivas 00h30 Um 
Lugar Silencioso 
02h00 A Agente 
Vermelha 

AXN  
Grelha não cedida 
pelo canal até ao 
fecho desta edição 

24KITCHEN 
17h34 As Doces 
Iguarias de Rudolph 
18h26 A Sentada 
18h52 Prato do Dia 
19h17 Filipa Gomes 
Cozinha com Twist 
19h47 COMTRADI-
ÇÃO 20h07 
Comtradição pelo 
Mundo 20h29 Os 
Segredos da Tia 
Cátia 21h00 O da 
Joana 21h50 Mary 
Berry Cooks 22h40 
Mary Berry’s Quick 
Cooking 23h30 
Cadernos da Filipa 
23h52 Prato do Dia 

MEZZO 
17h40 Berliner 
Philharmoniker, 
Kirill Petrenko: 
Europakonzert 2021 
19h05 Herbert von 
Karajan ant the 
Vienna Philharmo-
nic: A German 
Requiem by Brahms 
20h35 Nicholas 
Angelich at the 
Philharmonie de 
Paris: Bach, 
Beethoven, Brahms, 
Prokofiev 22h05 
Tugan Sokhiev and 
the Orchestre 
National du Capitole 
de Toulouse: 
Mantovani, 
Prokofiev, Ravel 
23h50 Renaud 
Capuçon, Nicholas 
Angelich and the 
Hermès Quartet: 
Debussy, Ravel, 
Chausson

Primeiro Jornal 
14h15 Alta Definição 
15h00 E-Especial 
15h45 Caixa Médica 
20h00 Jornal da 
Noite 21h45 Ídolos 
00h30 Terra Nossa 
01h45 Casados à 
Primeira Vista  

TVI 
06h30 Detective 
Maravilhas 07h00 
Campões e 
Detectives 07h45 
Diário da Manhã 
09h00 Inspetor Max 
11h00 Querido, 
Mudei a Casa! 12h00 
Afica´s Wildside 
13h00 Jornal da Uma 
14h00 Conta-me 
15h00 VivaVida 
16h00 Em Família 
19h57 Jornal das 8 
21h45 Bem me Quer 
23h00 Amar Demais 
00h00 Big Brother 
02h00 GTI 02h15 
Identity Thief 04h00 
Santa Bárbara 04h15 
TV Shop 05h45 Os 
Batanetes 06h00 
Curious George 

RTP MEMÓRIA 
15h00 Missão 
Impossível 19h15 O 
Barco do Amor 21h00 
Hora Cinemateca 
22h00 Nome de 
Código: Sintra 22h49 
Volta ao Mundo 
23h00 Inesquecível 
00h35 Sara 

PORTO CANAL 
16h00 Viver Aqui 
Magazine 18h00 
Somos Academia 
19h00 Tarde 
Informativa 19h30 
Finanças a Contar 
19h45 Há Ir e Voltar 
20h00 Imperdíveis 
20h30 Pole Position 
21h00 Azul Porto 
21h45 N’agenda  
22h00 Noite 
Informativa 22h30 
Cinema  Batalha 
23h00 Glitter Late 
Night 23h30 Sala de 
Espetáculos 00h30 
Noite Desportiva 

SPORTV1 
14h15 Liga dos 
Campeões: Veszprém 
HC – Kielce – Final 4 
– Meia-Final – Direto 
16h05 World Rugby 
Sevens Series – 
Singapura – Resumo 
16h30 World Rugby 
Sevens Series – 

Vancouver – 
Resumo 17h00 
Liga dos 
Campeões: THW 
Kiel – Barcelona 
– Final 4 – Meia 
Final – Direto 

19h00 Liga das 
Nações Fem: Itália 

– Brasil - Direto 

HOLLYWOOD 
16h55 Joker 18h55 
Arma Mortífera 3 
20h55 Vendetta 
(2015) 22h25 Kick-
Ass 2h Agora é a 
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SEXTA 17 SÁBADO 18

TELEV ISÃO

Doer 00h10 Nascer 
para Morrer 02h00 
Só Deus Perdoa 

CINEMUNDO 
Grelha não cedida 
pelo canal até ao 
fecho desta edição 

AMC 
Grelha não cedida 
pelo canal até ao 
fecho desta edição 

FOX 
14h15 Velocidade 
Furiosa 5 16h45 
Baywatch: Marés Vivas 
19h00 Logan 21h20 
Engenhos Mortíferos 
23h45 John Wick 
01h45 O Rebelde 
Salvador 

AXN 
Grelha não cedida 
pelo canal até ao 
fecho desta edição 

24KITCHEN 
14h05 Os Segredos da 
Tia Cátia 16h00 O da 
Joana 17h50 Em 30 
minutos com Jamie 
19h50 Mary Berry’s 
Quick Cooking 21h30 
Cadernos da Filipa 
23h23 Doces do Ofício 
01h25 As Doces 
Iguarias de Rudolph 

MEZZO 
17h00 Théo Ceccaldi 
Trio - Django | 
Philharmonie de 
Parisv18h45 Jean 
Rondeau and Thomas 
Dunford: Couperin, 
Visée, d’Anglebert, 
Forqueray 19h30 
Nevermind plays 
Telemann 20h30 
Massenet’s ‘Werther’ 
at the Opernhaus 
Zürich 22h45 The 
Orchestre de Chambre 
de Lausanne and 
Christoph Eschenbach: 
Haydn, Schumann

RTP1 
06h30 Zig Zag 08h00 
Bom Dia Portugal 
Fim de Semana 
10h00 Planeta A 
11h00 Aqui Portugal 
(Vila Nova de Gaia) 
12h59 Jornal da 
Tarde 14h15 Voz do 
Cidadão 14h30 Aqui 
Portugal (Vila Nova 
de Gaia) 19h00 O 
Preço Certo 19h59 
Telejornal 21h00 Da 
Mood 21h45 Missão: 
100% Português 
22h45 Depois, vai-se 
a Ver e Nada 00h15 
Vingança ao 
Anoitecer 02h00 
Janela Indiscreta 
02h45 Grandiosa 
Enciclopédia do 
Ludopédio 

RTP2 
07h00 Euronews 
08h00 Espaço Zig 
Zag 14h00 Encontra-
me em Paris 14h55 
Folha de Sala 15h00 
Campeonato do 
Mundo de Ginástica 
Aeróbica 17h30 
Biosfera 18h00 Bella 
Alemanha 19h30 
Faça Chuva Faça Sol 
20h00 Doido Por Ti 
20h25 Folha de Sala 
20h30 Júlio 
Pereira e os 
Homens do 
Cavaquinho 
21h30 Jornal 2 
22h00 Prémios 
Sophia 00h00 Folha 
de Sala 00h05 O 
Pátio das Cantigas  

SIC 
06h00 Etnias 06h45 
As Aventuras de Max 
07h15 Uma Aventura 
08h00 Médico da 
Casa 09h00 Alô 
Marco Paulo 12h00 
Nosso Mundo 13h00 

Joker, 
Hollywood, 16h55
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AXN White Paris Pode Esperar 
FILME / 21H25 

Anne  é casada com um conhecido produtor de cinema norte-americano. 
Apesar de se amarem, as circunstâncias têm feito aumentar a distância 
entre eles. Um dia, depois da apresentação de um filme no Festival de 
Cinema Cannes, ela aceita boleia de Jacques para regressar a Paris...

RTP1 
06h30 Zig Zag 
08h00 Bom Dia 
Portugal Fim de 
Semana 10h30 
Eucaristia Dominical 
11h00 Super 
Sentidos 12h00 
Hora dos 
Portugueses 12h59 
Jornal da Tarde 
14h15 Faz Faísca 
15h15 Chefs da 
Nossa Terra 19h59 
Telejornal 21h15 
The Voice Kids 
01h00 Adeus, 
Professror 02h45 
Faz Faísca 03h30 
Televendas 06h14 
Manchete 3 

RTP2 
07h00 Euronews 
08h00 Campeonatos 
da Europa de 
Ginástica Rítmica 
10h30 Espaço  
Zig Zag 11h00 
Campeonatos da 
Europa de Ginática 
Rítmica 13h00 
Espaço Zig Zag 
14h55 Folha de  
Sala 15h00 
Desporto2 17h00 
Caminhos 17h30 
70x7 18h00 Madeira 
Natura 18h30 Monty 
Python: Os Malucos 
do Circo 19h00 
Temos Programa 
19h30 Big Cities 
19h40 Escola  
de Enfermagem 
20h25 Folha de Sala 
20h30 Scroll 21h30 
Jornal 2 21h45 
Página 2 22h00 
Zona Especial 
23h00 Folha de Sala 
23h05 Rokia Traoré: 
Clássicos Mandinga 
23h55 Wakefield 
00h55 Voz do 
Cidadão 

SIC 
06h30 As Aventuras 
de Max 07h00  
Uma Aventura  
09h00 Olhá SIC! 
12h00 Vida 
Selvagem 13h00 
Primeiro Jornal 
14h15 Fama Show 
15h00 Domingão 
20h00 Jornal da 
Noite 21h45 
Casados à Primeira 
Vista 00h30  
A definir 02h30  
Não Há Crise!  
As Anedotas  
do Rocha 05h30 
Camilo o Presidente 

TVI 
06h30 Diário  
da Manhã 06h45 
Todos Iguais 07h15 
O Bando dos Quatro 
08h00 Inspetor Max 
10h00 Querido, 
Mudei a Casa!  
11h00 Missa  
12h15 Mesa 
Nacional 13h00 
Jornal da Uma 
14h00 Somos 
Portugal 20h00 
Jornal das 8 21h30 
Uma Canção Para Ti 
01h00 Saber é 
Ganhar 02h30 
Queridas Feras 
04h15 TV Shop 

RTP MEMÓRIA  
17h40 Inesquecível 
19h15 O Barco  
do Amor 21h00  
Traz prá Frente 
22h00 O Carteirista 
23h15 Experiência 
em Terror 00h25  
A Odisseia  
de Homero  
01h14 Arq 3 

PORTO CANAL  
16h55 Desporto em 
Direto: FC Porto-Rio 

Ave (Sub 17) 19h00 
Tarde Informativa 
19h30 Caminhos da 
História 20h00 
N’Agenda Entrevista 
20h30 Nós Europa 
21h00 Azul e Branco 
21h45 Há Ir e Voltar 
22h00 Noite 
Informativa 22h30 
Imperdíveis 23h00 
Cinema Batalha  
23h30 Café Concerto 

SPORTV1 
10h30 Taça do 
Mundo: Cracóvia  
- Polónia – Finais 
Slalom Canoa  
– Direto 12h00  
Liga das Nações 
Fem: Japão – China  
– Direto 14h15  
Liga dos Campeões 
Final 4-3º e 4º 
Lugares – Direto 
16h05 World Rugby 
Sevens Series  
– Langford – Resumo 
16h30 World Rugby 
Sevens Series: 
Londres – Resumo 
17h00 Liga dos 
Campeões – Final 4 
– Final – Direto 

HOLLYWOOD 
16h15 Conversas  
à Hollywood 16h20  
O Círculo 18h05 
Jack, o Caçador  
de Gigantes 19h55 
Sete Irmãs 22h00 
Billy The Kid - A 
Lenda 23h40 Nunca 
Estiveste Aqui 
01h10 Foxcatcher 

CINEMUNDO 
Grelha não cedida 
pelo canal até ao 
fecho desta edição 

AMC 
Grelha não cedida 
pelo canal até ao 
fecho desta edição 

FOX  
14h00 Velocidade 
Furiosa 6 16h30 
Velocidade Furiosa 7 
19h00 Velocidade 
Furiosa 8 21h20 
Taken 3 23h30  
San Andreas  
01h30 Um Lugar 
Silencioso  
03h00 CSI 

AXN 
Grelha não cedida 
pelo canal até ao 
fecho desta edição 

24KITCHEN 
12h34 Prato  
do Dia 14h32  
O da Joana 16h00 
Em 30 minutos  
com Jamie 18h01 
COMTRADIÇÃO 
20h12 Os Segredos 
da Tia Cátia 22h37 
Mary Berry’s Quick 
Cooking 23h27 Mary 
Berry Cooks 01h07  
A Sentada 

MEZZO 
15h00 Case 
Scaglione and the 
Orchestre National 
d’Ile-de-France: 
Haydn, Schoenberg 
16h00 Steve Reich: 
Phase to Face  
17h00 Fractus V  
by Sidi Larbi 
Cherkaoui 18h45 
Tugan Sokhiev  
and the Berlin 
Philharmonic  
at the Waldbühne 
2019 20h30  
A Tribute to Joan 
Manuel Serrat  
21h25 Ambronay 
Festival 2020: 
Cappella 
Mediterranea 22h45 
Keith Lockhart and 
the Orchestre 
National de Lille: 
Attahir, Reich, Glass

EM DESTAQUE ESTA SEMANA
DOC REALITY  / 22H00 

AXN Movies 
WWZ: Guerra 
Mundial 
Um funcionário  
da Nações Unidas 
atravessa o planeta 
numa corrida contra 
o tempo para travar 
uma pandemia.

SÉRIE  / 17H53 

Fox Life 
Transplant  
A vida no hospital 
está um caos. 
Ironicamente, é o 
lugar onde Bash se 
sente em casa. Terá 
sido a sua mudança 
bem-sucedida?

INFANTIL / 16H00 

Nickelodeon 
O Show do Patrick  
Uma estrela do 
mar, com a sua 
família, apresenta 
um espetáculo  
de variedades 
imaginário saído 
das profundezas.

FILME  / 22H30 

Cinemundo 
Jiu Jitsu 
Baseado na BD 
homónima. O 
mundo está em 
perigo e só um 
mestre de artes 
marciais o poderá 
salvar.

FILME  / 20H35 

RTP2 
Inesquecíveis 
Viagens de Comboio 
Uma viagem para 
descobrir a Croácia, 
um país que parece 
um posta, do 
Adriático aos 
Balcãs.

FILME  / 21H15 

Nos Studios 
Freaky: Este Corpo 
Fica-me a Matar 
A jovem Millie tenta 
sobreviver à escola 
secundária, até que 
se torna no alvo do 
serial killer da 
cidade.

FILME / 18H05 

Hollywood 
Poseidon 
Na véspera de ano 
novo, num paquete 
de luxo naufragado, 
um grupo de 
sobreviventes tenta 
por todos os meios 
chegar à superfície.

D
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6ª
DIA 17

DIA 18

DIA 19

DIA 21

DIA 22

DIA  23
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DOMINGO   19

DIA 20

PLANEAR
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Cinemundo Apocalypse Now 
FILME / 22H30 

Durante a guerra do Vietname, o Tenente Willard é enviado para o 
Camboja numa perigosa odisseia, com o objetivo de assassinar Kurtz, um 
coronel americano renegado que sucumbiu aos horrores da guerra e se 
barricou num remoto campo militar. De Francis Ford Coppola.

RTP1 Hitler Takes on the West 
DOCUMENTÁRIO / 00H00 

10 de maio de 1940. Hitler enfrenta o Ocidente. Tanques e aviões nazis 
devastam o campo e cidades da Bélgica, Holanda, França e Grã-Bretanha. 
Em Dunquerque, mais de 330 mil soldados britânicos e franceses fogem 
em completo caos. Estará perto o apocalipse na Europa?

RTP1 
06h30 Bom Dia 
Portugal 10h00 
Praça da Alegria 
12h59 Jornal da 
Tarde 14h15 Os 
Nossos Dias 15h15 
A Nossa Tarde 
17h30 Portugal em 
Direto 19h00 O 
Preço Certo 19h59 
Telejornal 21h00 
Primeira Pessoa 
21h30 Joker 22h45 
A Ilha dos Gigantes 
23h45 Anatomia de 
Grey 01h30 Traz prá 
Frente 02h45 Super 
Sentidos  

RTP2 
07h00 Espaço Zig 
Zag 10h55 Folha de 
Sala 11h00 Debaixo 
do Céu 12h00 
Segredos de um 
Casamento 12h30 
Unidos ao Clube 
13h00 Folha de Sala 
13h05 E2 – Escola 
Superior de 
Comunicação Social 
13h35 Começar de 
Novo 14h00 
Sociedade Civil 
15h00 A Fé dos 
Homens 15h30 Joga 
Quem Quizzer 16h00 
Os Segredos das 
Flores Silvestres 
17h00 Espaço Zig 
Zag 20h35 Folha de 
Sala 20h40 Visita 
Guiada 21h25 Hora 
da Sorte – Lotaria 
Nacional 21h30 
Jornal 2 22h00 
Abaixo da Superfície 
23h00 Folha de Sala 
23h05 Mulheres Que 
Contam 23h20 Anna 
e o Apocalipse 
00h55 Esec-TV  

SIC 
06h00 Edição da 
Manhã 08h30 Alô 
Portugal 10h00 Casa 
Feliz 13h00 
Primeiro Jornal 
15h00 Linha 
Aberta 16h00 Júlia 
18h00 Fina Estampa 
18h45 Amor, Eterno 
Amor 19h15 
Casados à Primeira 
Vista 20h00 Jornal 
da Noite 21h45 Lua 
de Mel 22h45 Por Ti 
23h45 Pantanal 
00h45 Casados à 
Primeira Vista 
01h30 Passadeira 
Vermelha 

TVI 
06h30 Diário da 
Manhã 07h00 Esta 
manhã 10h10 Dois 
às 10 12h58 Jornal 
da Uma 14h55 A 
Única Mulher 16h00 
Goucha 18h00 Ouro 
Verde 19h15 Rua 
das Flores 19h58 
Jornal das 8 21h45 
Festa é festa 22h15 
Quero é Viver 23h15 
Para Sempre 23h45 
Na Corda Bamba 
01h00 Saber é 
Ganhar 

RTP MEMÓRIA  
18h20 Nelo & Idália 
18h55 Com Peso e 
Medida 20h00 Bobi 
21h00 Bem-vindos a 
Beirais 21h45 O 
Barco do Amor 
22h35 Missão 
Impossível 23h25 
Walker, O Ranger do 
Texas 00h15 O Barco 
do Amor  

PORTO CANAL 
Grelha não cedida 
pelo canal até ao 
fecho desta edição 

23h05 Baywatch: 
Marés Vivas 01h30 
Magnum P.I. 

AXN 
Grelha não cedida 
pelo canal até ao 
fecho desta edição  

24KITCHEN 
17h34 As Doces 
Iguarias de Rudolph 
18h27 A Sentada 
18h52 Prato do Dia 
19h14 Filipa Gomes 
Cozinha com Twist 
19h48 COMTRADI-
ÇÃO 20h08 
Comtradição pelo 
Mundo 20h31 Os 
Segredos da Tia 
Cátia 21h00 O da 
Joana 21h50 Mary 
Berry Cooks 22h40 
Mary Berry’s Quick 
Cooking 23h30 
Cadernos da Filipa 
23h51 Prato do Dia 

MEZZO 
18h40 Berlioz’s 
Roméo et Juliette 
with Joyce DiDonato 
and Cyrille Dubois 
20h30 Grigory 
Sokolov: A 
conversation that 
never was 21h25 
Lucas Debargue at 
the Vienna 
Konzerthaus: Chopin, 
Bach, Beethoven 
22h50 Orchestre de 
Chambre de 
Lausanne and Klaus 
Mäkelä: Mozart, 
Schumann

Amérique de 
Légende 00h20 
Eurodeputados 

SIC 
06h00 Edição da 
Manhã 08h30 Alô 
Portugal 10h00 Casa 
Feliz 13h00 
Primeiro Jornal 
15h00 Linha 
Aberta 16h00 Júlia 
18h00 Fina Estampa 
18h45 Amor, Eterno 
Amor 19h15 
Casados à Primeira 
Vista 20h00 Jornal 
da Noite 21h45 Lua 
de Mel 22h45 Por Ti 
23h45 Pantanal 
00h45 Casados à 
Primeira Vista 
01h30 Passadeira 
Vermelha 

TVI 
06h30 Diário da 
Manhã 07h00 Esta 
manhã 10h10 Dois 
às 10 12h58 Jornal 
da Uma 14h55  
A Única Mulher 
16h00 Goucha 
18h00 Ouro Verde 
19h15 Rua das 
Flores 19h58 Jornal 
das 8 21h45 Festa  
é festa 22h15  
Quero é Viver 23h15 
Para Sempre 23h45 
Na Corda Bamba 
01h00 Saber é 
Ganhar 02h15 
Chicago Fire 

RTP MEMÓRIA 
18h20 Nelo & Idália 
18h55 Com Peso  
e Medida 20h00 
Viagem Philosophica 
20h30 Filhos da 
Estrada e do Vento 
21h00 Bem-vindos  
a Beirais 21h45  
O Barco do Amor 

22h35 Missão 
Impossível 23h25 
Walker, o Ranger  
do Texas 00h15  
O Barco do Amor 

PORTO CANAL 
Grelha não cedida 
pelo canal até ao 
fecho desta edição 

SPORTV1 
12h00 ATP World 
Tour 250 – Maiorca  
– Direto 14h00  
ATP World Tour 250  
– Maiorca 15h30 
World Rugby Sevens 
Series – Londres  
– Resumo 16h00 
ATP World Tour  
250 – Maiorca  
– Direto 

HOLLYWOOD 
17h15 Hidalgo  
- O Grande Desafio 
19h30 Conversas  
à Hollywood  
19h35 Killer Elite  
- O Confronto  
21h30 Exodus: 
Deuses e Reis 
00h00 Órfã  
02h00 Shanghai 

CINEMUNDO 
Grelha não cedida 
pelo canal até ao 
fecho desta edição 

AMC 
Grelha não cedida 
pelo canal até ao 
fecho desta edição 

FOX  
14h10 CSI 15h45 
Hawai Força 
Especial 17h25  
CSI: Miami 19h00 
Magnum P.I.  
20h35 Hawai  
Força Especial 
22h15 Magnum P.I. 
00h00 John Wick 

01h30 Magnum P.I. 
03h00 CSI: Miami 

AXN 
Grelha não cedida 
pelo canal até ao 
fecho desta edição 

24KITCHEN 
14h31 Os Segredos 
da Tia Cátia 15h00  
O da Joana15h44 
Nigella: At My Table 
16h44 Nigellissima 
17h44 As Doces 
Iguarias de Rudolph 
18h36 A Sentada 
19h03 Prato do  
Dia 19h25 Filipa 
Gomes Cozinha  
com Twist 19h52 
COMTRADIÇÃO 
20h13 Comtradição 
pelo Mundo 20h35 
Os Segredos da Tia 
Cátia 21h00  
O da Joana 21h50 
Mary Berry’s 
Absolute Favourites 
22h40 Mary Berry’s 
Quick Cooking 
23h30 Cadernos  
da Filipa 23h54 
Prato do Dia  
00h47 Os Segredos 
da Tia Cátia 02h04  
A Sentada  

MEZZO 
16h00 Toulouse-
Lautrec by Kader 
Belarbi 18h05 
Nicholas Angelich  
at the Philharmonie 
de Paris: Bach, 
Beethoven, Brahms, 
Prokofiev 19h40 
Herbert von Karajan 
and the Berlin 
Philharmonic: 
Brahms, Symphony 
no. 1 20h30 Third 
Practice by Tero 
Saarinen 21h35 
Eskapist 
d’Alexander Ekman 
23h05 A tribute to 
Joan Manuel Serrat

SEGUNDA 20 TERÇA 21

Miami Vice,  
AXN Movies, 21h10

TELEV ISÃO

RTP1 
06h30 Bom Dia 
Portugal 10h00 
Praça da Alegria 
12h59 Jornal da 
Tarde 14h15 Os 
Nossos Dias 15h15 
A Nossa Tarde 
17h30 Portugal em 
Direto 19h00 O 
Preço Certo 19h59 
Telejornal 21h00 
Joker 22h15 É Ou 
Não É? – O Grande 
Debate 00h00 
Apocalypse: Hitler 
Takes On the West 
01h00 Albatros 
03h15 Europa Minha 
03h30 Televendas 
05h59 Manchete 3 

RTP2 
07h00 Espaço Zig 
Zag 10h55 Folha de 
Sala 11h00 Debaixo 
do Céu 12h00 
Segredos de um 
Casamento 12h30 
Unidos ao Clube 
13h00 Folha de Sala 
13h05 Visita Guiada 
13h35 Começar de 
Novo 14h00 
Sociedade Civil 
15h00 A Fé dos 
Homens 15h30 Joga 
Quem Quizzer 16h00 
Os Segredos das 
Flores Silvestres 
17h00 Espaço Zig 
Zag 20h30 Folha de 
Sala 20h35 
Inesquecíveis 
Viagens de Comboio 
21h30 Jornal 2 
22h00 Abaixo da 
Superfície 23h00 
Folha de Sala 23h05 
Nada Será Como 
Dante 23h30 Sergio 
Leone, Une 

SPORTV1 
12h00 ATP World 
Tour 250 – Maiorca  
– Direto 15h30 NBA 
– Magazine 16h00 
ATP World Tour 250 
– Maiorca – Direto 
18h00 ATP World 
Tour 250 – Maiorca  
– Direto 20h00 
Campeonato 
Argentino: Barracas 
Central – Boca 
Juniors  

HOLLYWOOD 
16h25 Carter - A 
Vida é Dura 18h10 
Ligação de Alto 
Risco 19h45 
Velocidade Mortal 
21h30 O Último 
Reduto 23h30 
Conversas à 
Hollywood 23h35 O 
Último Reduto 2 

CINEMUNDO 
Grelha não cedida 
pelo canal até ao 
fecho desta edição 

AMC 
Grelha não cedida 
pelo canal até ao 
fecho desta edição  

FOX 
15h45 Hawai Força 
Especial 17h25  
CSI: Miami 19h00 
Magnum P.I.  
20h35 Hawai Força 
Especial 22h15  
The Equalizer  
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Cinemundo A Dama de Ferro 
FILME / 20H40 

Meryl Streep dá corpo a Margaret Thatcher, papel que lhe valeu o Óscar de 
Melhor Atriz. Já octogenária, Thatcher fala com a presença imaginária do 
seu recém-falecido marido enquanto recorda vários momentos da sua 
vida, da infância à sua ação como Primeira-Ministra do Reino Unido.

AXN Movies S.W.A.T: Força de Intervenção 
FILME / 21H10 

Dois veteranos (Samuel L. Jackson e Colin Farrell) juntam-se a dois 
“rookies” (Michelle Rodriguez e LL Cool J) na equipa da S.W.A.T. A primeira 
missão é de alto risco: têm de transportar um barão da droga detido que 
anunciou que ofereceria cem milhões de dólares a quem o libertasse.

RTP1 
06h30 Bom Dia 
Portugal 10h00 
Praça da Alegria 
12h59 Jornal da 
Tarde 14h15 Os 
Nossos Dias 15h15 
A Nossa Tarde 
17h30 Portugal em 
Direto 19h00 O 
Preço Certo 19h59 
Telejornal 21h00 3 
Mulheres - Pós 
Revolução 22h00 
Joker 23h15 Cá Por 
Casa Com Herman 
José 00h45 Janela 
Indiscreta 01h30 
Tudo é Economia 
02h30 Super 
Sentidos 03h00 
Televendas 05h59 
Manchete 3 

RTP2 
07h00 Espaço Zig 
Zag 10h55 Folha de 
Sala 11h00 Coimbra: 
História de uma 
Canção 12h00 
Segredos de um 
Casamento 12h30 
Unidos ao Clube 
13h00 Folha de Sala 
13h05 Nada Será 
Como Dante 13h35 
Começar de Novo 
14h00 Sociedade 
Civil 15h00 A Fé dos 
Homens 15h30 Joga 
Quem Quizzer 16h00 
Os Segredos das 
Flores Silvestres 
17h00 Espaço Zig 
Zag 20h30 Folha de 
Sala 20h35 
Inesquecíveis 
Viagens de Comboio 
21h30 Jornal 2 
22h00 Altes Land 
22h45 Folha de Sala 
22h50 Milan 
Kundera: Odisseia 
das Ilusões Traídas 
23h45 Mesmo Antes 
de Cristo 

SPORTV1 
12h00 ATP World Tour 
250 – Maiorca – 
Direto 15h30 Taça de 
Itália – Resumo da 
Época 16h00 ATP 
World Tour 250 – 
Maiorca – Direto 
20h00 Campeonato 
Argentino: Union 
Santa Fé – River Plate 

HOLLYWOOD 
16h00 Cliente de 
Risco 18h00 
Conversas à 
Hollywood 18h05 
Poseidon 19h40 O 
Jogo Final 21h30 
Verdade 23h30 O 
Último Destino 3D 
00h55 Jogo da Alta-
Roda 

CINEMUNDO 
Grelha não cedida 
pelo canal até ao 
fecho desta edição 

AMC 
Grelha não cedida 
pelo canal até ao 
fecho desta edição 

FOX 
14h10 CSI 15h45 
Hawai Força 
Especial 17h25  
CSI: Miami 19h00 
Magnum P.I.  
20h35 Hawai Força 
Especial 22h15 
Training Day 23h05 
FBI: International 
00h00 A Lenda de 

Tarzan 01h30 
Magnum P.I.  
03h00 CSI: Miami 

AXN 
Grelha não cedida 
pelo canal até ao 
fecho desta edição 

24KITCHEN 
14h00 Os Segredos 
da Tia Cátia 15h00  
O da Joana 15h44 
Nigella: At My Table 
16h43 Nigellissima 
17h37 As Doces 
Iguarias de Rudolph 
18h30 A Sentada 
18h54 Prato do Dia 
19h16 Filipa Gomes 
Cozinha com Twist 
19h47 COMTRADI-
ÇÃO 20h07 
Comtradição pelo 
Mundo 20h29 Os 
Segredos da Tia 
Cátia 21h00 O da 
Joana 21h50 Mary 
Berry’s Absolute 
Favourites 22h40 
Mary Berry Cooks 
23h30 Cadernos da 
Filipa 23h53 Prato 
do Dia 00h46 Os 
Segredos da Tia 
Cátia 02h11 A 
Sentada 

MEZZO 
16h00 Odyssey  
by Hervé Koubi 
17h05 The 
unexpected on all 
fronts, Hervé Koubi 
18h00 Nevermind 
plays Telemann 
19h00 Orchestre  
de Chambre de 
Lausanne and Klaus 
Mäkelä: Mozart, 
Schumann 20h30 
Vivaldi’s ‘Farnace’ in 
Venice 22h55 
Herbert von Karajan 
ant the Vienna 
Philharmonic: ‘A 
German Requiem’ by 
Brahms

RTP1 
06h30 Bom Dia 
Portugal 10h00 São 
João 12h59 Jornal 
da Tarde 14h15 Os 
Nossos Dias 15h15 
São João 17h30 
Portugal em Direto 
19h00 O Preço Certo 
19h59 Telejornal 
21h00 Linha da 
Frente 21h30 Noite 
de São João 00h00 
Caça ao Homem em 
Tramuntana 01h15 
Grande Entrevista 
02h15 Faz Faísca 
03h00 Televendas 
05h59 Manchete 3 

RTP2 
07h00 Espaço Zig 
Zag 10h55 Folha de 
Sala 11h00 Do Berço 
à Cova 12h00 
Segredos de um 
Casamento 12h30 
Unidos ao Clube 
13h00 Folha de Sala 
13h05 Biosfera 
13h35 Começar de 
Novo 14h00 
Sociedade Civil 
15h00 A Fé dos 
Homens 15h30 Joga 
Quem Quiser 16h00 
Os Segredos das 
Flores Silvestres 
17h00 Espaço Zig 
Zag 20h30 Folha de 
Sala 20h35 
Inesquecíveis 
Viagens de Comboio 
21h30 Jornal 2 
22h00 Altes Land 
22h50 Mulheres 
Cientistas Procuram-
se 23h55 Monty 
Python: Os Malucos 
do Circo 00h25 
Cinemax 

SIC 
06h00 Edição da 
Manhã 08h30 Alô 
Portugal 10h00 Casa 
Feliz 13h00 Primeiro 
Jornal 15h00 Linha 
Aberta 16h00 Júlia 
18h00 Fina Estampa 
18h45 Amor, Eterno 
Amor 19h15 Casados 
à Primeira 
Vista 20h00 Jornal 
da Noite 21h45 Lua 
de Mel 22h45 Por Ti 
23h45 Pantanal 
00h45 Casados à 
Primeira Vista 01h30 
Passadeira Vermelha 

TVI 
06h30 Diário da 
Manhã 07h00 Esta 
manhã 10h10 Dois 
às 10 12h58 Jornal 
da Uma 14h55 A 
Única Mulher 16h00 
Goucha 18h00 Ouro 
Verde 19h15 Rua das 
Flores 19h58 Jornal 
das 8 21h45 Festa é 
festa 22h15 Quero é 
Viver 23h15 Para 
Sempre 23h45 Na 
Corda Bamba 01h00 
Saber é Ganhar 
02h15 Chicago Fire 

RTP MEMÓRIA  
18h20 Os Andrades 
18h55 Com Peso e 
Medida 19h48 
Orquestra Shegundo 
Galarza e Seus 
Violinos 20h03 
Viagem Philosophica 
20h30 Filhos da 
Estrada e do Vento 
21h00 Bem-vindos a 
Beirais 21h45 O 
barco do Amor 22h35 
Missão Impossível 
23h25 Walker, o 
Ranger do Texas 

00h53 O Barco do 
Amor 01h43 Missão 
Impossível  

PORTO CANAL 
Grelha não cedida 
pelo canal até ao 
fecho desta edição 

SPORTV1 
12h00 ATP World 
Tour 250 – Maiorca  
– Direto 15h30 
Campeonato 
Argentino – Resumo 
da Jornada 16h00 
ATO World Tour 250 
– Maiorca – Direto 
20h00 MLS: NY City 
– Colorado Rapids 

HOLLYWOOD  
15h55 Porcos & 
Selvagens 17h40 
Alamo 19h50 
Conversas à 
Hollywood 19h55  
À Fria Luz do Dia 
21h30 Cocktail 
23h15 O Último 
Beijo do Kaiser 
01h00 3 From Hell 

CINEMUNDO 
Grelha não cedida 
pelo canal até ao 
fecho desta edição 

AMC 
Grelha não cedida 
pelo canal até ao 
fecho desta edição 

FOX 
14h10 CSI 15h45 
Hawai Força 
Especial 17h25 CSI: 
Miami 19h00 
Magnum P.I. 20h35 
Hawai Força 
Especial 22h15 
Limitless 00h00 
Velocidade Furiosa 8 
01h30 Magnum P.I. 

AXN 
Grelha não cedida 
pelo canal até ao 
fecho desta edição 

24KITCHEN 
14h03 Os Segredos 
da Tia Cátia 15h00 O 
da Joana 15h44 
Simply Nigella 16h44 
Nigellissima 17h40 
As Doces Iguarias de 
Rudolph 18h32 A 
Sentada 18h56 Prato 
do Dia 19h19 Filipa 
Gomes Cozinha com 
Twist 19h48 
COMTRADIÇÃO 20h08 
Comtradição pelo 
Mundo 20h30 Os 
Segredos da Tia Cátia 
21h00 O da Joana 
21h50 Mary Berry’s 
Absolute Favourites 
22h40 Mary Berry 
Cooks 23h30 
Cadernos da Filipa 
23h52 Prato do Dia 
00h46 Os Segredos 
da Tia Cátia 02h04 A 
Sentada 

MEZZO  
15h20 La Forza del 
destino by Verdi at 
the Opéra Royal de 
Wallonie-Liège 
18h40 Berlioz’s 
Roméo et Juliette 
with Joyce DiDonato 
and Cyrille Dubois 
20h30 Youn Sun Nah 
- D’jazz Nevers 
21h25 Das Kapital, 
Eisler explostion | 
Live at Jazzdor 
22h15 Théo Ceccaldi 
Trio - Django | 
Philharmonie de 
Paris 23h00 Case 
Scaglione and the 
Orchestre National 
d’Ile-de-France: 
Haydn, Schoenberg

QUARTA 22 QUINTA 23

TELEV ISÃO

SIC 
06h00 Edição da 
Manhã 08h30 Alô 
Portugal 10h00 Casa 
Feliz 13h00 
Primeiro Jornal 
15h00 Linha 
Aberta 16h00 Júlia 
18h00 Fina Estampa 
18h45 Amor, Eterno 
Amor 19h15 
Casados à Primeira 
Vista 20h00 Jornal 
da Noite 21h45 Lua 
de Mel 22h45 Por Ti 
23h45 Pantanal 
00h45 Casados à 
Primeira Vista 
01h30 Passadeira 
Vermelha 

TVI 
06h30 Diário da 
Manhã 07h00 Esta 
manhã 10h10 Dois 
às 10 12h58 Jornal 
da Uma 14h55 A 
Única Mulher 16h00 
Goucha 18h00 Ouro 
Verde 19h15 Rua 
das Flores 19h58 
Jornal das 8 21h45 
Festa é festa 22h15 
Quero é Viver 23h15 
Para Sempre 23h45 
Na Corda Bamba 
01h00 Saber é 
Ganhar 02h15 
Chicago Fire 

RTP MEMÓRIA  
18h20 Nelo & Idália 
18h55 Com Peso e 
Medida 20h00 
Viagem Philosophica 
21h00 Bem-vindos a 
Beirais 21h45 O 
Barco do Amor 
22h35 Missão 
Impossível 23h25 
Walker, o Ranger do 
Texas 00h15 O Barco 
do Amor 

PORTO CANAL 
Grelha não cedida 
pelo canal até ao 
fecho desta edição 

Baby Shark’s Big Show,  
Nick Jr., 16h30
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TENHO MUITA “LIFE”  
E MUITO POUCO “STYLE”

DEVÍAMOS refletir melhor na designação “jornalismo de lifestyle”, porque ela mete  
no mesmo saco publicações e linhas editoriais muito diferentes. 

T
ornou-se tanto comum quanto 
académico utilizar a designação 
“jornalismo de lifestyle” para no-
mear publicações como a Evasões. 
Não gosto dessa designação, por-
que mete no mesmo saco linhas 
editoriais diferentes, o que seria 

até um problema menor quando comparado com 
outro problema enorme: mete também nesse 
mesmo saco publicações que são jornalísticas e 
outras que não são. Também não gosto dessa de-
signação porque - e podem dizer que sou anti-
quada -, para mim, jornalismo é jornalismo. O 
que há são abordagens da realidade, especialida-
des, nichos ou estraté-
gias para nos dirigir-
mos a determinados 
interesses dos nossos 
públicos.  

Por isso, nas oca-
siões em que conversei 
com estudantes de jor-
nalismo sobre este as-
sunto, empenhei-me 
em desmontar essa ex-
pressão “jornalismo de lifestyle”. E em desafiá-
los a pensar no que é jornalismo e como pode-
mos fazer jornalismo na área do lazer. Como é que 
nesta especialidade jornalística podemos honrar 
o compromisso com a procura da verdade, seguir 
a disciplina da verificação dos factos, procurar fa-
zer serviço público? 

Fiquei surpreendida por encontrar estudan-
tes de jornalismo que achavam que trabalhar 

numa revista como esta é experimentar restau-
rantes e dizer se gostamos ou não da comida - 
uma estudante disse até que nos imaginava 
como o crítico do filme “Ratatui”... Ou seja, nes-
sa perspectiva, é preciso o jornalista ter muito 
“lifestyle” ele próprio antes de se iniciar nesta 
especialidade... 

Por isso, quis começar com bom humor e re-
ferir que tenho muita “life”, mas muito pouco 
“style”. Aliás, na minha equipa só há pessoas que 
dificilmente seriam confundidas com o austero 
crítico do “Ratatui” (nem mesmo o nosso crítico 
Fernando Melo, com a sua proverbial e bem dis-
posta mordacidade, se assemelha a essa figura). 

Parece-me que ne-
nhum de nós poderia 
também ser confundi-
do com algum “infuen-
cer” esforçando-se por 
dar nas vistas... nem 
somos mais aficiona-
dos de moda do que 
qualquer pessoa co-
mum. Somos até, em 
geral, mais virados 

para o lado intelectual e literário da vida.  
Porém, passamos muitas horas dos nossos 

dias a fazer contactos para confirmar factos. Às 
vezes, as rondas de contactos que fazemos não 
diferem muito, em método, da volta telefónica da 
secção Local para saber notícias da polícia e dos 
bombeiros. Seria com começarmos a falar em 
“jornalismo de lazer” em vez de “lifestyle”. É mais 
justo e mais de acordo com a realidade. ● 
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