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Semana de lazer

Ementa especial 
para aniversários em 
casa e na aldeia. Com 
comédia, cinema e vida 
selvagem à mistura. 
Sílvia Pereira

Rivoli em festa

A coreógrafa Mathilde Monnier e o escritor 
Alan Pauls promovem El Baile no Grande 
Auditório. Maria Trabulo monta no átrio 
a instalação interactiva Soará a Silêncio, 
o Som de Uma Revolução Dentro de Um 
Bunker. No café, Ana Deus e Nicolas Tricot 
dão música a poetas. No subpalco, os 
Gala Drop tocam num cenário inédito da 
Oficina Arara. No Auditório Isabel Alves 
Costa, André Murraças faz Coro sobre 
e com funcionários do teatro. Na Sala 
Pingue-Pongue, Jorge Andrade conta a 
história da Mala Voadora. Não há espaço 
do Rivoli que não embarque no programa 
preparado para a celebração do seu 86.º 
aniversário. As portas do teatro portuense 
estão abertas para um dia com entrada 
livre, cheio de dança, música, teatro e arte, 
mas também workshops e actividades para 
crianças. A festa só termina de madrugada, 
a dançar com Affreixo, André Tentúgal e 
Pedro Tudela.

PORTO Teatro Rivoli
Dia 20 de Janeiro, das 11h às 4h.
Grátis (mediante levantamento de 
bilhetes – dois por pessoa – a partir das 
10h do próprio dia)

Música à nossa beira

Depois de ter ido a Beja, na sexta-feira, 
inaugurar um Centro Interpretativo e de 
ter estado em Lisboa, no sábado, a abrir 
um programa de concertos para o ciclo 
Portugal em Vias de Extinção no D. Maria 
II, Tiago Pereira faz de uma aldeia da Beira 
Baixa, no domingo, o palco da grande 
festa de aniversário d’A Música Portuguesa 
a Gostar Dela Própria. Passaram sete 
anos desde que aquele primeiro vídeo 
com Jorge Cruz abriu alas para os mais 
de três mil que se seguiram. Vídeos que 
foram fazendo um levantamento das mais 
diversas expressões musicais do país, 
dos movimentos das cidades aos sons 
das aldeias mais recônditas, à margem 
das auto-estradas. Foi graças ao projecto 
que vimos e ouvimos a já desaparecida 
cantadeira Adélia Garcia (que Giacometti 
também registou), grupos tradicionais, 
um coveiro intérprete de pente e até um 
homem tocador de folha. Muitos dos 
que entraram no inventário vão estar em 
Monforte da Beira. Cabe-lhes animar um 
piquenique musical que convida a partilhar. 
E a provar a sopa de boda oferecida pela 
junta de freguesia, com um bolo em forma 
de adufe para sobremesa.

CASTELO BRANCO Monforte da Beira
Dia 21 de Janeiro, das 11h30 às 18h. 
Grátis

Eirós à mesa

Fritas ou grelhadas. Em ensopado, 
caldeirada, cataplana, açorda ou 
escabeche. Com batata, arroz, migas ou 
pão torrado. Seja qual for o prato, um 
ingrediente é certo nas ementas dos 12 
restaurantes que se associam ao Festival 
da Enguia da Lagoa de Santo André. 
É a quarta edição de uma mostra que 
procura divulgar o concelho e dinamizar a 
economia local em época baixa, ao mesmo 
tempo que enaltece uma iguaria que faz 
parte do património gastronómico local e 
que é pescada ali mesmo, numa área de 
reserva natural.

SANTIAGO DO CACÉM Lagoa de Santo 
André
Até 28 de Janeiro.
Nos restaurantes A Cascalheira, A 
Charrua, Café Snack-Bar A Palmeira, 
Chez Daniel, Copacabana, Faz-te 
Esperto, Martins, Quinta do Giz, 
Snack-Bar Arco-Íris, Tasquinha do Ilídio, 
Ti Adélia, Ti Lena Restaurante & Casa do 
Gin

Mais sugestões em lazer.publico.pt
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Para rir de (com?) 
portugueses
Se The Portuguese - A Musical Comedy lhe 
parecer uma peça para turistas, é porque 
é. E não é. Interpretada em inglês por um 
elenco luso, é um musical assumidamente 
apontado ao público estrangeiro, mas que 
pode e deve ser visto por portugueses. 
Escrito por Filipe Homem Fonseca e 
Rui Cardoso Martins, com encenação 
de Sónia Aragão e direcção artística de 
Ana Brito e Cunha, perfila-se como uma 
comédia de costumes que sumariza 
e caricatura os traços típicos — ou 
tipicamente apontados — do povo, com 
doses generosas de ironia e absurdo. 
Em quadros que se riem da ordem 
cronológica, põe a conviver os grandes 
poetas com fadistas, políticos e outros 
vultos da história do país. Mostra batalhas 
como se fossem danças. Não esquece 
a chico-espertice. E põe o verbo to 
desenrascate a cada esquina do enredo.

LISBOA Casino Lisboa
Até 31 de Março. Terça, quinta e sábado, 
às 18h30 (excepto 25 de Janeiro). 
Bilhetes a 35€

Macacadas à borla 

“Aproveite 2018 enquanto ele ainda 
é uma criança.” Foi com este convite 
que o Zoo Santo Inácio entrou no novo 

ano. Até ao fim de Janeiro, as crianças 
com menos de 12 anos não pagam bilhete 
para ver as mais de 260 espécies que ali 
vivem — mais de oito centenas de animais 
no total — num ambiente que recria o 
seu habitat natural. Do reptilário ao novo 
túnel dos leões asiáticos, passando pela 
renovada savana, o reino dos macacos, a 
estufa tropical e a ilha dos lémures, está 
tudo aberto a visita. Também incluída está 
a possibilidade de assistir aos momentos 
de alimentação e a demonstrações diárias 
com a bicharada.

VILA NOVA DE GAIA Zoo Santo Inácio 
(Avintes)
Outubro a Março: terça a domingo, das 
10h até às 17h. Abril a Setembro: todos 
os dias, das 10h às 19h. 
Bilhetes a 14,50€ (adulto); 12€ (seniores); 
9,50€ (dos três aos 12 anos – excepto 
este mês, com entrada gratuita, limitada 
a três crianças por adulto pagante); 
grátis para crianças até dois anos

Fotografia em fuga 
no cinema
Três dias para explorar diálogos entre a 
fotografia e o cinema “na sua relação com 
a história, a arquitectura, o território, a 
política e a memória”. É este o objectivo do 
Spectrum - Fotografia em Fuga, um ciclo 
de cinema promovido pela escola Hélice 
e programado por Nuno Lisboa. Começa 
nesta sexta-feira com a projecção de 48, de 
Susana Sousa Dias, seguida de um debate 
com a realizadora sobre este projecto 
baseado num conjunto de fotografias de 
cadastro de presos políticos do Estado 
Novo. Também presente para conversar 
com o público vai estar André Príncipe, 
autor do filme da sessão de encerramento: 
Campo de Flamingos sem Flamingos. 
Nasceu de uma viagem de caravana 
pelos recortes fronteiriços de Portugal, 
viagem essa que já tinha produzido o 
livro de fotografias O Perfume do Boi. No 
alinhamento do ciclo destaca-se ainda 
Reconversão, o documentário de Thom 
Andersen sobre a arquitectura de Eduardo 
Souto de Moura.

SINES Centro de Artes
De 26 a 28 de Janeiro. Sexta, às 21h30; 
sábado, às 14h e 18h; domingo, às 14h. 
Programa completo em 
http://spectrum.helice.pt.
Grátis

Marionetas trintonas

É com um pacto com o diabo que o Teatro 
de Marionetas do Porto (TMP) começa 
a comemorar o seu 30.º aniversário. 
Nesta quinta-feira, regressa a Fausto, a 
adaptação do romance de Christopher 
Marlowe que Roberto Merino fez em 2015. 
Trata-se de uma homenagem a João Paulo 
Seara Cardoso (1956-2010) que, além de 
ter fundado a companhia, assinou a sua 
produção de estreia, Teatro Dom Roberto, 
em 1988. Fausto é a primeira de uma 
selecção de peças que, ao longo de todo 
o ano, vão ser repostas para representar 
e revisitar a história do TMP, tanto na sua 
casa da Rua de Belomonte como noutros 
locais da cidade.

PORTO Teatro de Belomonte
De 25 de Janeiro a 4 de Fevereiro. Quinta 

a sábado, às 21h30; domingo, às 
16h. Calendário de 2018 em 

http://
marionetasdoporto.pt
Bilhetes a 8,50€ (com 
descontos)
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Estes gatos não são só gatos. Diz quem cá 
vive que são a sua “esperança para recuperar 
o sentido de humor que se desvanece e 
reacender a alegria de viver que morre 
lentamente”. Assistiram à ascensão e queda 
de impérios e forjaram um pacto singular: 
não têm dono, mas escolhem as “suas” 
pessoas. Não chegámos a perceber quantas 
vidas têm os gatos de Istambul, mas vadiámos 
como eles. Andreia Marques Pereira

Istambul: 
aqui há gatos 
e vivem 
como gente

Turquia

a Já a tínhamos visto em fotos. 

Öztürk Karedimir tem algumas no 

telemóvel. Chama-lhe a rainha, ou 

imperatriz, de Hagia Sophia. Cre-

mos que muita gente lhe chama o 

mesmo. Todos com quem falámos 

em Istambul a conhecem, mesmo 

Melike Torun, que apenas visitou 

duas vezes Hagia Sophia. O nome 

próprio é Gli e já teve a honra de 

conhecer R. Tayyip Erdogan e Bara-

ck Obama. Não é um feito pequeno 

para uma gata, mas esta é provavel-

mente a mais conhecida da Turquia. 

Ela vive então, no museu, que já foi 

catedral e mesquita, e encontramo-

la sem procurar. Posa e deixa-se afa-

gar, altiva e submissa, indiferente e 

amistosa. Tem até direito a biografi a 

se dão a ninguém e dão-se a todos. 

A realizadora turca Ceyda Torun 

sabe-o bem. Ainda que apenas te-

nha vivido na cidade, no país, até 

aos 11 anos, passava os seus dias 

com gatos. A mãe tinha medo que 

ela contraísse raiva, a irmã que ela 

levasse pulgas para casa. Ela sente-

lhes a falta em Los Angeles, onde vi-

ve. Então, decidiu passar uns meses 

na sua cidade natal a fi lmar os seus 

gatos e a relação com a cidade e as 

suas gentes. No fi nal, escolheu sete 

para protagonizarem o documen-

tário Gatos (Kedi, no original), um 

fi lme que é uma espécie de “carta 

de amor aos gatos e à cidade, am-

bos a transformarem-se de maneira 

imprevisível”, diz no comunicado 

semi-ofi cial no site do monumento: 

fi lha de Sofi , teve um irmão, Pati, e 

uma irmã, Kızım, foi mãe de Karakız 

e quando era mais jovem gostava 

de caçar pássaros, coisa que já não 

pode fazer porque, com 13 anos, 

a agilidade e a vista já não são as 

mesmas.

A biografi a de Izı não tem direi-

to a referência na Internet e do que 

ela gosta mesmo é de dormir e ser 

tocada: o corpo retesa-se e a cabeça 

ergue-se. É um dos gatos residentes 

do Naftalin Café e ocupa a nossa ca-

deira aproveitando uma ausência 

momentânea; Moma não sai da me-

sa onde se instalou, mesmo quando 

um grupo se senta nas cadeiras em 

redor. Fotografamo-los com o tele-

móvel em cima da cara: nem sempre 

posam, porém tão-pouco se incomo-

dam com a atenção. Gli pode ser a 

rainha de Hagia Sophia, Izı e Moma 

ter lugar cativo num café, mas são 

apenas três entre as centenas de mi-

lhares de gatos que percorrem as ru-

as de Istambul. Percorrem como as 

pessoas o fazem: têm a sua casa, a 

sua “família”, onde voltam regular-

mente. “Quando alugas uma casa 

em Istambul já sabes que ‘vem’ com 

um gato”, afi rma Melike. Ela própria 

“teve” um, que a esperava, entrava, 

estendia-se no tapete, comia, bebia 

e se colocava à frente da porta. “Era 

o sinal de que estava farto de mim”, 

brinca.

Os gatos são reis em Istambul. Não 

“Quando 
alugas uma 
casa em 
Istambul já 
sabes que ‘vem’ 
com um gato”, 
afirma Melike. 
Ela própria 
“teve” um
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(solidária, em parceria com a SOS 

ANIMAL) amanhã, 21 de Janeiro, no 

Fórum Lisboa, e estreia nacional no 

dia 25. 

Öztürk

É um “turco puro”, ri Öztürk, 32 

anos, explicando o signifi cado do 

seu nome, ainda que os seus avós 

sejam da Geórgia. Até o bigode, ar-

rebitado nas pontas, parece querer 

gritá-lo — para que não restem dúvi-

das, na galeria dos retratos do palá-

cio Topkapı haverá de colocar-se ao 

lado de algumas imagens de sultões 

à laia de “descobre as diferenças”. 

Estudou na Universidade de Istam-

bul e está agora a preparar-se para 

fazer os exames de acesso à função 

pública, quer fazer algo ligado ao 

turismo, à história. Fatih é o coração 

de ambos, é o coração da Istambul 

histórica, e ele conduz-nos com à-

vontade: nas ruelas empedradas à 

volta da universidade conhece todos 

os cafés; nos grandes monumentos 

regressa ao império otomano, “o 

maior do mundo”, palavras dele. 

Tão grande que o império bizanti-

no só entra voluntariamente no seu 

discurso quando entramos na Hagia 

Sophia e nos mostra cruzes que so-

breviveram, gastas, à islamização da 

catedral, que foi mesquita e agora 

é museu — decorre, aliás, alguma 

discussão pública, conta-nos, por-

que há quem queira que volte a ser 

mesquita. Concorda? “Não sei”, c

de imprensa. Segue-os por Istam-

bul, por entre barcos, ruelas, becos, 

buracos, armazéns, cafés e esplana-

das, mercados de peixe, casas, ruas 

tranquilas marginadas de árvores 

— eles são Aslan Parçasi, Bengú, De-
niz, Duman, Gamsiz, Psikopat e Sari, 
todos têm nome, alguns têm os seus 

humanos preferidos. “Eu sou a prin-

cipal pessoa da sua vida, mas ele vai 

a vários locais. Cada um lhe dá uma 

coisa diferente”, afi rma, no fi lme, o 

dono de um café. Os humanos “elei-

tos” vêem neles fonte de felicidade e 

um elo com Deus — o profeta Maomé 

adorava gatos e, conta Öztürk, uma 

vez preferiu rasgar a manga da sua 

túnica de oração do que perturbar 

o seu gato preferido, Muezza. “Não 

concebo a cidade sem gatos, pare-

ce-me vazia”, diz a voz-off  perante a 

ameaça de “limpeza” de Istambul, 

que “já não consegue acomodá-los a 

todos”. Eles, afi rma, “são a essência 

da cidade”. 

E é à boleia deles que vamos des-

cobrir uma Istambul que nem sem-

pre entra nos roteiros turísticos, 

nem sempre corporiza o ideal do 

encontro entre Ocidente e Orien-

te. Visitamo-la através do olhar e 

das vivências de alguns dos seus 

habitantes, que acabaram por de-

linear a nossa estadia. Entre visitas 

“obrigatórias”, tivemos tempo para 

tomar muito chá em vários cafés e 

esplanadas com vistas indescritíveis 

sobre o Bósforo e o Corno de Ouro, 

jantámos numa casa família, bebe-

mos rakı num restaurante com mais 

de cem anos, sentámo-nos à beira 

mar apenas vendo chegar e partir 

os barcos, deambulámos por livra-

rias, cheirámos muito (das fl ores 

vendidas na rua às castanhas assa-

das, kebabs e dürüms) e ouvimos 

mais (música sufi , iraniana, xamâ-

nica, tradicional do mar Negro, de 

intervenção, pop, electrónica — e 

até acordámos ao som de Shakira). 

Fomos assediados por gatos, igno-

rados por muitos; vimos um cão a 

dormir numa cama coberto por um 

edredão de fl ores azuis — diferença 

entre ambos?  “Os gatos sabem da 

existência de Deus. Os cães pensam 

que os homens são deuses”, ouve-

se em Gatos, que tem antestreia 

O filme Gatos, 
que se estreia 
em Portugal 
no dia 25, foi o 
pretexto para 
regressarmos 
a Istambul, na 
companhia 
de quatro 
istambulenses

DAVID BATHGATE/CORBIS VIA GETTY IMAGES
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Turquia

hesita, “vamos perder muito dinhei-

ro, mas seria bom voltarmos a poder 

rezar aqui”. Actualmente, os crentes 

têm um espaço nas traseiras para 

fazer as orações, aponta Öztürk, 

enquanto percorremos o amplo 

espaço empedrado em direcção 

à entrada do palácio Topkapı. No 

imenso complexo palaciano, avan-

çamos por praças e pátios, entramos 

em quiosques, até ao seu extremo 

— multidões debruçam-se sobre as 

panorâmicas oferecidas pelos ter-

raços marmóreos com vista para 

a embocadura do Bósforo. Öztürk 

leva-nos num desvio, que passa 

quase despercebido, pela zona de 

ablações. Aí, no recinto fechado 

por muros altos, estamos sozinhos 

numa varanda sobre a paisagem. É 

uma “óptima localização”, diz o nos-

so companheiro. Sem dúvida. “Não 

percebo como é que antes não o per-

ceberam. O palácio dos cristãos era 

no local da mesquita Sultanahmet”, 

troça — mas a acrópole de Bizâncio, 

colónia grega, era aqui.

É fácil tropeçar em camadas de 

história nesta zona de Fatih, conhe-

cida por Sultanahmet, ainda que 

caminhemos por ruas de prédios, 

não mais de quatro, cinco andares, 

das décadas de 1950 e 1960, conta 

Öztürk, altura em que houve gran-

de imigração de outras regiões da 

Turquia (a sua família é ela própria 

migrante, vinda de Artvin, no mar 

Negro). O traçado das ruas mantém-

se como um dédalo que sobe e desce 

sete colinas, cada qual encimada pe-

la sua mesquita imperial. Nós vamos 

à preferida de Öztürk, a de Süley-

maniye, por ruelas íngremes de em-

pedrados gastos. Antes, porém, su-

bimos à esplanada do Mimar Sinan 

Teras Cafe, espaço de atmosfera oto-

mana, com os característicos sofás 

em tecidos dourados e vermelhos 

distribuídos em várias divisões. São 

dezenas as mesas, todas ocupadas: 

sobre elas repousa, invariavelmen-

te, chá, o narguilé, com o carvão re-

gularmente alimentado, instala-se 

ao lado de algumas. O sol aquece o 

Inverno e dá um brilho particular ao 

cenário. Diante de nós, o Corno de 

Ouro e as suas pontes, abraçados pe-

lo casario que trepa colinas suaves, 

numa tela pastel com intromissões 

de cores fortes deslavadas onde a 

pedra da Torre Gálata se destaca, até 

arranha-céus, última fronteira con-

tra um céu que aí perde o azul pro-

fundo engolido por uma nuvem cin-

zenta de poluição. Deste lado, uma 

amálgama de telhados (tantos com 

terraços como o nosso, igualmente 

cheios), que sobe e desce embalada 

pela topografi a e onde sobressaem 

cúpulas e os minaretes de incontá-

veis mesquitas. 

Mesmo por detrás de nós, a mes-

quita Süleymaniye, como uma va-

randa imensa sobre a mesma paisa-

gem. Deixamo-nos guiar pelas ruas 

tranquilas que descem por trás des-

ta, onde antigas casas otomanas de 

madeira recuperadas ostentam pin-

turas garridas e sentamo-nos quase 

na rua, no Gül Çay Evi, onde toma-

mos “o melhor chá de Istambul”. Já 

estamos na órbita da universidade, 

era aqui que Öztürk passava longas 

horas enquanto estudava língua e 

cultura persas; e é aqui que sentimos 

pela primeira vez a generosidade de 

estranhos em Istambul: os chás são 

pagos por dois homens que haviam 

estado sentados na outra mesa da 

minúscula esplanada. 

O imponente pórtico do princi-

pal campus da universidade tutela 

a Beyazıt Meydanı (praça), nome 

herdado da mesquita que aí se en-

contra. Aos pés do pórtico, a praça 

está em obras e parte da própria 

mesquita está entaipada. Nas suas 

traseiras, a feira da ladra que aconte-

ce todos os dias com o seu “profeta” 

residente, Hüseyin Avni Dede, poe-

ta de cabelo branco despenteado e 

longa barba. Os livros que exibe na 

sua banca,

entre uma miríade de outras coi-

sas, são um prelúdio para o que se 

segue: passado um pórtico, uma 

pequena praça está invadida de 

livrarias. E a praça faz-se rua, até 

que os livros são substituídos por 

roupas, utensílios de latão e cobre, 

especiarias, bolsas de pele e tan-

tas mais coisas que se alinharão no 

Grande Bazar, porta quase anódina 

aberta nesta ruela. Dizem que é o 

maior mercado coberto do mundo. 

Acreditamos, não o percorremos 

todo. Somos detidos com explica-

ções numa loja de turkish delight e 

detemo-nos noutra de antiguidades. 

Bizantinas, otomanas, ortodoxas. 

“Umas são verdadeiras, outras são 

cópias”, assume o dono. 

Süheda

O nosso guia reduz Balat a duas 

frases e apenas como uma das pa-

Diante de nós, 
o Corno 
de Ouro 
e as suas 
pontes, 
abraçados 
pelo casario 
que trepa 
colinas suaves
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ragens de um cruzeiro ao longo do 

Corno de Ouro. Já foi a casa de uma 

grande comunidade judaica e agora 

é ocupado por migrantes de outras 

partes da Turquia. A mais antiga si-

nagoga da cidade, Ahrida, está aqui, 

acrescenta — procurando essa en-

trada, lemos que foi fundada por 

judeus sefarditas que, expulsos de 

Espanha, encontraram refúgio no 

Império Otomano no fi nal do século 

XV e inícios de XVI e que o ladino 

ainda é falado por alguns. Imagina-

mos que Espanha também inclua 

Portugal, mas, confessamos, três 

dias de Istambul não teriam sido 

sufi cientes para dirigirmos os nos-

sos passos a Balat. Contudo, este é 

também o bairro preferido de Sühe-

da Karakebelioglu, 23 anos, que, no 

seu único dia livre (é enfermeira) 

nos propõe uma visita à zona. Cla-

ro que sim. 

Balat fi ca em Fatih e empoleira-se 

como pode numa colina, sobrando-

lhe em cor o que lhe falta em manu-

tenção. Ruelas tortas, empedradas, 

empinadas e enroladas: subindo-as, 

sentimo-nos quase a fazer escalada, 

descendo-as, a fazer uma prova de 

resistência. Afi nal, a Balat de Süheda 

inclui também Fener, explica-nos 

enquanto caminhamos entre ve-

lhas casas otomanas, tantas vezes 

unidas umbilicalmente por cordas 

onde seca roupa. São dois antigos 

bairros cujas fronteiras se diluem 

por estes caminhos que ela conhece 

bem (tanto que caminha sobre ta-

cão alto enquanto nós só pensamos 

em não cair) unidos por uma nova 

vaga de ocupação por jovens artis-

tas, associações culturais e cafés. É 

a nova zona “alternativa” de Istam-

bul. Não sabemos se virá a gentrifi -

cação, a verdade é que alguns dos 

edifícios, mosaico de verdes, azuis, 

PUBLICIDADE

Istambul tem 
muita vida 
de café. À 
noite, as ruas 
enfeitam-se 
de luzinhas 
que debruam 
janelas de 
lojas, cafés 
e pátios-
esplanada; 
o cheiro a 
waff les e 
chocolate é 
intenso

amarelos, rosas, estão recuperados 

e com sinais de “aluga-se” nas fa-

chadas, outros estão resguardados 

por tapumes altos cobertos de gra-

fi tti. São uma minoria, porém, neste 

bairro onde a arquitectura é otoma-

na, pontuada por casarões, tantos 

esventrados, quase ruínas.

São os rés-do-chão que atraem a 

atenção, com a sucessão de lojas, 

inevitavelmente vintage; portas fe-

chadas com sinais de ateliers; cafés 

de vários estilos com as suas peque-

nas e elegantes esplanadas a acom-

panharem as montras; portões que 

abrem para pátios cheios de mesas; 

fachadas pintadas com motivos ingé-

nuos. Tudo enquanto os habitantes 

seguem a sua vida normal, alheios à 

“sensação” em que se tornou o seu 

bairro.

O liceu grego, Fener Rum Lisesi, 

a mais antiga escola ortodoxa gre-

ga de Istambul (secular) é ponto de 

peregrinação e um dos testemu-

nhos da convivência de várias fés 

nestas paragens. Está fechada, mas 

o edifício de tijolos vermelhos é ce-

nário de muitas fotografi as: no alto, 

sobressai pela dimensão e remate 

com ameias, coroando um corpo 

neogótico misturado com moti-

vos islâmicos. Süheda, fanática do 

Instagram (que, parece ser, aliás, a 

rede social preferida dos turcos), 

aproveita para fazer várias fotos, 

antes de voltarmos a descer as ruas 

serpenteantes até ao Naftalin, uma 

esquina com vista para muitos 

ANTONIO J. GALANTE/VW PICS/GETTY IMAGESIZZET KERIBAR/GETTY IMAGES

Comum a todos os programas: exclui despesa de reserva de € 29 por processo (e não por pessoa). Sujeito a disponibilidade. 
Para mais informações consulte a sua Agência Abreu. 
Notas Gerais: preços por quarto e noite, no regime indicado. Ofertas válidas para reservas efetuadas entre 22 jan. e 4 fev. para estadias de 1 jun. 
a 30 set.’18.
Preço sujeito a alteração: 
Para mais Oferta e Hotéis por favor, consulte-nos.

CONDIÇÕES ÚNICAS PARA RESERVAS ATÉ 4 FEVEREIRO

    ABREU.PT   |   WWW.ABREUEXPRESS.COM

VIAGENS ABREU, S.A • CAPITAL SOCIAL € 7.500.000 • SEDE: PRAÇA DA TRINDADE, 142, 4º • 4000-539 PORTO • RNAVT 1702 • OPERADOR • CONS. REG. COM. DO PORTO Nº 15809 • NIF 500 297 177 • 2018

NA SUA LOJA ABREU | ABREU DIRETO 707 20 1840
AGÊNCIAS DE VIAGENS

A sua marca de confiança

Desde:

€ 63

INCLUI: 1 noite de estadia em regime de só alojamento, em 
quarto duplo deluxe vista piscina/mar.
Estadia mínima obrigatória de 2 noites (1 a 10 jun.) | 5 noites (11 
jun. a 15 jul. + 26 ago. a 30 set.) | 7 noites (16 jul. a 25 ago.)

Albufeira
Muthu 
Clube Praia da Oura
4 estrelas

Desde:

€ 88

INCLUI: 1 noite de estadia em regime de alojamento e 
pequeno-almoço, em júnior suite (2 pessoas) + estadia grátis 
para 2 crianças até 12 anos, partilhando quarto com 2 adultos.
Estadia mínima obrigatória de 7 noites (estadias de sábado 
a sábado)

Monte Gordo
Yellow 
Praia Monte Gordo
4 estrelas

Desde:

€ 218

INCLUI: 1 noite de estadia em regime de TUDO INCLUÍDO, 
em quarto duplo standard NAU + estadia grátis para 2 crianças 
até aos 12 anos, partilhando quarto com 2 adultos.

Albufeira
Salgados Palace
5 estrelas

AlgarvE
O SEU VERÃO

MAIS DE 150 OFERTAS 
GARANTA JÁ A SUA ESTADIA

DESCONTOS
ATÉ55%
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Turquia

outros cafés. Neste, perdem-se a 

conta aos gatos, um até a ocupar a 

única mesa livre, encostada a largo 

pilar onde se pendura uma antiga 

máquina de escrever Remington 

— a decoração é retro e vintage.

Já anoiteceu quando saímos e as 

ruas enfeitam-se de luzinhas que 

debruam janelas de lojas, cafés e 

pátios-esplanada; o cheiro a wa-
ffl  es e chocolate é intenso. Na sua 

loja-ofi cina, Ozgun ainda trabalha 

o bronze e o latão; a galeria de arte 

The Pill está fechada, mas os ham-
mans continuam de portas abertas. 

Aberto está também o Agora 1890, 

embora pareça fechado: o rés-do-

chão é apenas o vestíbulo, ilumina-

do escassamente, o primeiro andar 

o coração desta taberna que, como o 

“novo” nome indica, abriu em 1890. 

Foi recuperado pelo realizador Ezel 

Akay, conta Süheda, e a “especiali-

dade” continua a ser o rakı, a bebida 

típica turca (parecida com o grego 

ouzo) que se bebe, normalmente, 

diluída em água. Ficamos na espla-

nada coberta, com a churrasquei-

ra acesa (cozinha-se e aquece-se) e 

diante de nós vão-se acumulando 

mezze (aperitivos) — é a tradicional 

“mesa de rakı”.

Se precisássemos de mais pro-

vas da hospitalidade turca, o con-

vite para jantar em casa de Süheda 

seria sufi ciente. Vive com os pais e 

dois irmãos num quarto (e último) 

andar de uma rua do sul de Fatih. 

Somos recebidos pela família toda, 

incluindo os periquitos Beetlejuice 

e Peggy Sue. A família já jantou e as-

siste à versão turca de um concurso 

de música; a mesa está posta só para 

nós — sopa, saladas, peixe que o pai 

pescou nessa manhã nas margens 

do Corno de Ouro. Os pais não fa-

lam inglês, a irmã é envergonhada, 

o irmão curioso. O pai tem na mão 

o masbaha (o “terço” muçulmano), 

a mãe usa lenço, Süheda veste mi-

ni-saia. Tomamos chá todos juntos, 

acompanhados de “delícias turcas”, 

quatro variedades. Despedimo-nos 

com insh’allah – oxalá volte a casa 

deles, dizem eles, dizemos nós.

Melike

Se Balat-Fener é o bairro up-and-co-
ming a descobrir, Kadiköy foi-o há 

uma dezena de anos. Do lado asiáti-

co da cidade (ou, como dizem aqui, 

do “lado anatoliano”), a maneira 

mais fácil (e agradável) de lá che-

gar é de ferry. Partimos de Eminö-

nu num dos barcos “nostálgicos” 

(a frota está a ser renovada), com 

bancos de madeira e pequeno bar: 

é de chá na mão que vemos a Euro-

pa afastar-se, a Ásia a ganhar volu-

me e os navios ancorados no mar 

de Mármara fantasmagóricos, num 

véu de luz refl ectida no espelho-de-

água prateado, quase imóvel.

Melike, 38 anos, espera-nos no 

café do terminal de ferry, com um 

grande terraço sobre a água. Este 

é o seu bairro, ainda que agora vi-

va mais afastada, com os pais. “A 

minha irmã continua a viver aqui”, 

diz, “tem um estúdio de pilates”. 

Havemos de ir lá. Por agora, Melike 

descreve-nos o bairro, o “Taksim 

asiático”, mas sereno e espaçoso: a 

parte central, onde estamos, mais 

comercial, a parte a sul, mais re-

sidencial (e cara), e a norte a zona 

mais artística. Galerias de arte, lojas 

de roupa de designers locais, bares, 

cafés. “É muito vibrante e livre. Aqui 

podes ser o que quiseres”, considera 

a produtora de conteúdos e gestora 

de redes sociais, neste momento a 

trabalhar como freelancer para uma 

multinacional. 

Faz o seu horário e, portanto, 

pode usufruir verdadeiramente da 

“mais importante refeição” para os 

turcos, diz, o kahvaltı, pequeno-al-

moço. Já estamos do outro lado do 

nosso passeio, à beira do mar que 

parece sempre um lago gigante, no 

bairro Moda. O Moda Van Kahvaltı é 

o local onde mais gosta de ir tomar 

o pequeno-almoço, aponta quando 

passamos, mas mesmo em casa de-

mora sempre uma hora pelo menos. 

“É a altura em que se reúne a família 

e há uma variedade enorme de co-

mida”, explica: azeitonas, compo-

tas de todos os tipos, queijo, ovos 

cozidos, mel, pepinos, tomates, o 

inevitável chá e o omnipresente si-
mit (o pão tipo rosca com sementes 

de sésamo que se vende por todo o 

lado na rua). 

Para trás fi cou a sua antiga rua, 

numa zona de prédios e cafés, on-

de os gatos, tal como vimos no fi l-

me Gatos, têm casas construídas na 

rua, taças de comida e água, dor-

mem nos parapeitos e esperam à 

porta dos prédios que lhes abram 

a porta, nos intimam a mimá-los, 

encostando-se e ronronando. Antes 

tínhamos percorrido ruas de comér-

cio intenso, outras de cafés e res-

taurantes que marcam o seu espaço 

com esplanadas cobertas a ocupar 

todo o passeio; a ópera surge numa 

das avenidas principais e passamos 

vários centros culturais, paredes e 

muros cobertos de cartazes. Atra-

vessamos mercados de velharias, 

onde os vendedores não instigam a 

compra, e em Moda entramos num 

parque que segue entre a água e fa-

lésias rochosas onde se incrustam 

restos de muralhas, em relvados, 

campos de jogos, parques infantis, 

coretos de ferro forjado e cheiro a 

marijuana. “Sentes?”, pergunta Me-

like, rindo. Há novos e velhos, senta-

dos na relva ou à beira-mar. Só não 

há quem faça uso do equipamento 

desportivo, incluindo um ginásio ao 

ar livre. “Aqui preferimos sentar-nos 

em cafés”, ironiza Melike.

É no Lusnika, um bar perto do 

mercado de peixe, que nos senta-

mos. A velha casa otomana, estreita, 

abre para uma sapataria; é preciso 

subir para chegar ao espaço dividi-

do em várias salas em dois andares, 

atmosfera algo decrépita. A música 

é de intervenção, nota Melike, con-

tudo não emudece o chamamento 

do muezzin. Aqui vende-se cerve-

ja e petisca-se: pedimos menemem 

(pimentos e tomate picado, rodelas 

de chouriço, sucuk, queijo e ovo — 

tudo mexido e servido bem quente) 

e muhlama (uma espécie de fondue 

de queijo com pedaços de milho, o 

que empresta uma textura grumo-

sa). Melike encolhe os ombros, um 

pouco desiludida — acrescenta sal 

e pimenta moída ao primeiro, ao 

segundo nada. “É só a segunda vez 

que como”, assume. Chama a aten-

ção para a toalha que cobre a mesa, 

um tradicional peshtemal, que pode 

assumir várias formas. “Usámos o 

tecido para saias, lenços...”.

Melike não usa lenço, não é reli-

giosa. Os seus pais tão-pouco o são, 

a irmã, Seldaa, é ateia. Ainda está 

a terminar uma aula privada de pi-

lates quando lhe batemos à porta. 

Na parede da sala, vários retratos de 

Che Guevara acompanhado por ci-

tações, em baixo um pequeno pipo 

serve de garrafeira, mas é chá que 

Seldaa, piercing no nariz, serve. Chá 

e política.

Hassan

Vamos às margens do Bósforo por 

indicação de Hassan. O ponto de en-

contro é a livraria Alkim, mas Has-

san acaba por não poder juntar-se-

nos — e a livraria está fechada para 

renovações Seguimos, contudo, o 

espírito de Hassan, engenheiro in-

formático de 34 anos, nesta incursão 

por Örtakoy, em Besiktas. A noite já 

assentou, vemos-lhe a versão ilumi-

nada pelas características luzes ama-

relas. “É lindo à noite”, assegurara-

nos Hassan, “vamos caminhar no 

lado europeu a olhar para o lado asi-

ático”. Pés a caminho, então, aproxi-

mando-nos da água — Istambul tem 

uma relação próxima com esta, e os 

corredores junto ao Bósforo só são 

interrompidos aqui e ali por obras. 

Vamos em direcção a norte, confi an-

do em Hassan, e tendo a (primeira) 

ponte do Bósforo, suspensa no azul 

das luzes que a bordam, como fa-

rol. É quase sob ela que se descobre 

um dos mais encantadores cenários 

de Istambul: a pequena mesquita 

de Ortaköy, rendilhado delicado e 

harmonioso, a erguer-se no extre-

mo de uma pequena língua de terra. 

Desenha-se uma pequena enseada, 

onde uns poucos barcos de madeira 

repousam iluminados pelas luzes de 

candeeiros forjados a ferro e os pá-

tios dos salões de chá que margeiam 

o largo arborizado. As esplanadas 

estão cheias, os bancos em torno das 

árvores igualmente: famílias inteiras 

vêm terminar o dia aqui. Comemos 

As esplanadas 
estão cheias, 
os bancos 
em torno 
das árvores 
igualmente: 
famílias 
inteiras vêm 
terminar 
o dia aqui
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mos um local de veraneio para a 

alta burguesia e, se Istambul tem 

dúvidas identitárias, aqui é muito 

europeia. 

Desistimos aqui da caminhada. 

Mas não desistimos de Istambul, on-

de cada bairro é uma cidade, com 

muitos mundos dentro. Incluindo 

o felino. A esperança dos istambu-

lenses para “recuperar o sentido 

de humor que se desvanece e rea-

cender a alegria de viver que morre 

lentamente”. É o hüzün (nostalgia) 

de Istambul no fi lme Gatos: eles são 

parte deste ou o seu antídoto. Cer-

to é que, diz a voz-off , a cidade não 

seria a mesma sem os seus gatos, 

“perderia a sua alma”.

A Fugas viajou a convite 
da Alambique Filmes

No sentido 
dos ponteiros 
do relógio: 
o bairro de 
Beyoglu; 
Melike, 
uma das 
istambulenses 
que nos guiou 
pela cidade; o 
Grande Bazar, 
paragem 
incontornável; 
e a parte 
europeia de 
Istambul, 
vista do lado 
asiático

um kumpir, “o” petisco a não perder 

aqui, aconselhara-nos Hassan — a 

enorme batata cozida com a casca, 

aberta a meio, enche-se com ingre-

dientes da nossa escolha (pedaços 

de salsicha e queijo derretido). Não 

resistimos a partir pedaços, sobrava-

nos, e a deixá-los cair para os gatos 

que aqui circulam, insistentes. 

O plano de Hassan era continuar 

a caminhar, ou apanhar um autocar-

ro, para seguir o caminho de água 

até à tríade Kurucesme-Arnavutkoy-

Bebek. Continuamos a pé e a longa 

caminhada é recompensada quando 

já estamos em Arnavutköy. Não en-

tramos no bairro, mas deixamo-nos 

encantar pelas casas que se erguem 

diante do mar, altas e estreitas, em 

tons pastéis de rosas, azuis, laran-

jas, caixilharias brancas. Imagina-

IZZET KERIBAR/GETTY IMAGES
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Turquia

A Turkish Airlines tem 
voos directos para 
Istambul a partir de 

Lisboa e Porto.

A Fugas ficou alojada 
a dois minutos da 
praça Taksim, que é um 

importante eixo dos transportes 
públicos de Istambul.
Lares Park Hotel
Topçu Caddesi, 19
Taksim,
Istambul 
Email: reservation.istanbul@
laresparkhotel.com
www.laresparkhotel.com
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Ancara

Istambul

Os imperdíveis

Daqui houve Bizâncio, 
Constantinopla 
e Istambul

a É numa praça, vindos de um 

emaranhado de ruas repletas de 

lojas e esplanadas, que nos depa-

ramos com uma coluna solitária, 

parece-nos demasiado alta para ter 

pertencido a um edifício. O nosso 

anfi trião não sabe o que é, portanto 

recorremos a um guia: é a Coluna 

de Constantino e estava, original-

mente, colocada no exterior das 

muralhas de Bizâncio-Constanti-

nopla. Afi nal, é um monumento 

importante na história da metró-

pole imperial, marca a fundação 

da Nova Roma e da sua elevação a 

capital — um estatuto que só have-

ria de perder 1600 anos depois: foi 

capital do império romano a partir 

de 330, quando o poder se deslo-

cou para leste, do império romano 

do Oriente, depois da divisão, e, fi -

nalmente, do império otomano. Es-

tamos no distrito de Fatih, margem 

sul do Corno de Ouro, e foi aqui 

que tudo começou para a cidade 

em dois continentes. É, portanto, 

aqui que se concentra a Istambul 

(mais) monumental.

Há quem visite Istambul e pou-

co saia desta área da cidade velha 

que tem no bairro de Sultanahmet 

os seus símbolos mais icónicos. A 

mesquita de Sultanahmet (também 

conhecida por mesquita Azul) e 

Hagia Sophia espreitam-se numa 

competição de abóbadas e minare-

tes (ganha Sultanahmet, com seis 

minaretes — quando o sultão erigiu 

os seis minaretes, foi acusado de 

soberba e, então, pagou um sétimo 

à Caaba, em Meca, o lugar mais san-

to do Islão), entre jardins, fontes, 

bancos (virados para a mesquita) e 

vários carros vintage (vermelhos e 

dourados) de venda ambulante de 

simit, castanhas e milho assados. Ao 

lado, outro símbolo de Istambul, o 

antigo hipódromo de Constantino-

pla, agora gigantesca praça rectan-

gular, onde sobressaem dois obelis-

cos, um deles trazido do Egipto em 

390 e outro construído no século 

X. O palácio Topkapı, que foi resi-

dência da família imperial e sede 

do governo otomano, encontra-se 

nesta órbita monumental, com a 

pequena Hagia Irene ainda de pé, 

embora quase descarnada. O Gran-

de Bazar encontra-se mais a norte 

e o bazar das especiarias (ou egíp-

no distrito de 

Beyoglu, a ci-

dade moderna 

em oposição à 

“velha”. Ali fi ca 

a praça de Taksim, 

marco da contesta-

ção ao(s) governo(s), no 

topo da rua Istiklal, uma 

das maiores ruas comerciais 

da cidade (diz-se que todos os dias 

a cruzam um milhão de pessoas). 

Lojas, locais e internacionais, de 

tudo e mais alguma coisa, livrarias 

generalistas ou especializadas, ca-

fés e bares, artistas de rua, arcadas 

(pasaj) monumentais, mercados de 

rua, e vielas estreitas tantas vezes 

preenchidas por esplanadas no me-

lhor estilo otomano. Toda a cidade 

passa por ali e, à noite, aumenta o 

volume — da música soltada do topo 

dos edifícios (muitos bares situam-se 

nos últimos andares, com entradas 

esconsas) — e faz-nos sentir numa 

discoteca esquizofrénica. É o centro 

cio) encontra-se colado ao Corno de 

Ouro, à saída da ponte Gálata, cujo 

patamar inferior é uma galeria de 

restaurantes onde um dos pratos 

fortes é o balık-ekmek, peixe gre-

lhado no pão com tomate, alface e 

cebola — os “locais” comem-no nos 

barcos decorados (à noite parecem 

carrosséis) atracados na margem. 

“São imperdíveis”, haviam-nos dito 

antes da partida. Confi rma-se.

Já é o bairro de Eminönü, uma 

azáfama constante, de onde partem 

e chegam os ferries e os barcos para 

cruzeiros no Bósforo. A mesquita 

Yeni (Nova, do século XVII) preside 

aos cais, onde os bancos de madeira 

se alinham como uma plateia para a 

paisagem. Aqui, os simit são comi-

da para peixes, atirados em troços 

para a embocadura do Bósforo, uns 

poucos pescadores tentam a sorte 

assim como caçadores-vendedores 

de fotografi as — sempre com a Tor-

re Gálata no cenário. 

Esta ergue-se na outra margem, 

noctívago por excelência, porém, 

“o governo começou a fechar muita 

coisa”, lamenta Melike.

Nunca fechará a Torre Gálata, 

com restaurante no topo, tornada 

emblema de Istambul. É ela a ân-

cora de Gatos: antes de a câmara 

descer à terra, voamos numa pano-

râmica da cidade que tem a torre 

como elemento central; regressa-

mos a ela novamente para acabar. 

É ela o norte da bússola de tantos 

visitantes de Istambul. Ainda que 

seja herança genovesa: Istambul 

sempre foi cosmopolita.

A Mesquita 
Azul é um 
dos ícones 
maiores de 
Istambul e 
situa-se na 
parte mais 
monumental 
da cidade



Os direitos de propriedade intelectual de todos os conteúdos do Público – Comunicação Social S.A. são pertença do Público.
Os conteúdos disponibilizados ao Utilizador assinante não poderão ser copiados, alterados ou distribuídos salvo com autorização expressa do Público – Comunicação Social, S.A.

         INSCRIÇÕES ATRAVÉS DA VINIPORTUGAL 
       mariana.feijo@viniportugal.pt 
     213 569 898

Vamos brindar 
 cinco anos 
  de sucesso?
      O maior evento de vinhos portugueses 
      no Brasil. Em Junho, os Vinhos de Portugal 
      vão aterrar com força no Rio e em São Paulo. 
     Inscrições abertas para os produtores até 
    31 de Janeiro. Não perca!

Inscrições para
os produtores
até 31 de Janeiro 

PARCERIA APOIO

REALIZAÇÃO
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Protagonista

RICARDO LOPES
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Faia Collective
Os sonhos de três jovens holandeses 
ganham raízes na serra da Estrela

edifícios, mudaram a produção 

para agricultura biológica e 

criaram um festival de Verão 

ligado às artes performativas. 

Para a família de Jesse, há muito 

que Portugal era destino de 

férias. “Quando soubemos que 

eles também eram holandeses 

e que tinham acabado de 

abrir uma área de campismo 

[ao público], decidimos vir”, 

recorda. A partir daí, voltaram 

todos os anos.

Nos últimos tempos, no 

entanto, os pais de Deirdre 

começaram a dar sinais de 

querer passar o testemunho à 

geração seguinte. “O trabalho é 

muito árduo numa quinta e eles 

estão a fi car mais velhos e com 

vontade de fazer outras coisas”, 

conta. Foi assim que Deirdre, 

Jesse e Siegert “entraram em 

cena”. “É estranho porque não 

houve um momento em que 

dissemos: ‘Agora vamos morar 

aqui com três ou quatro pessoas 

e fazer isto’. Mas todos nós 

acabámos por chegar aqui de 

uma forma natural, fi cámos e 

fi zemos um plano de negócios 

para três anos”, recorda 

Deirdre. “É nisso que estamos 

empenhados agora.”

Cânhamo, azeite e cultura

Não é fácil encontrar a quinta. 

O GPS indica estradas que 

não existem, levou-nos por 

caminhos empinados sem saída. 

Chegámos à terceira tentativa. 

Na fachada do edifício principal, 

ainda se lê o antigo nome da 

propriedade, Domínio Vale do 

Mondego. Mas desde Janeiro do 

ano passado que a cooperativa 

agrícola fundada por Deirdre, 

Jesse, Siegert e Jasper (que 

entretanto regressou aos Países 

Baixos) gere os desígnios da 

herdade. O objectivo é reforçar 

a parte agrícola e organizar mais 

eventos ao longo do Verão, agora 

“mais focados nos jovens”. São 

tantos os planos que o cartão-

de-visita da Faia Collective 

poderia cair em fole, numa 

lista de actividades. “Dava para 

desdobrar e fi cava uma página de 

negócios com tipo meio metro”, 

atira Siegert para gargalhada 

geral. “Jardim, azeite, festival, 

cultura, …”, enumera, sentado 

num dos sofás gastos da sala, 

entre gatos dengosos.

Uma das novidades que 

introduziram foi a plantação de 

cânhamo, para produzir óleo 

à base de canabidiol (CBD). 

A substância, embalada em 

pequenos frascos com conta-

gotas, traz alegados benefícios 

para a saúde, nomeadamente 

no combate à insónia e à 

ansiedade. Além disso, estão 

a plantar mais cerejeiras e 

amendoeiras. E a mudar a marca 

de azeite, feito com as azeitonas 

que acabam de apanhar 

com a ajuda de voluntários e 

prensado na cooperativa local de 

olivicultores, na outra margem 

do Mondego. “Queremos focar-

nos em produtos de grande 

valor [comercial] e tentar ter 

aqui toda a linha de produção 

ou perto”, indica Jesse. No fi nal, 

exportam tudo para os Países 

Baixos, onde “existe mercado 

para produtos biodinâmicos”. Só 

assim, acreditam, é possível viver 

da agricultura. Num pedaço de 

terreno, cultivam ainda boa parte 

dos produtos hortícolas que 

consomem e fazem multiplicação 

de sementes biológicas para uma 

empresa sediada em Idanha-a-

Nova. 

Para Siegert, a mudança de 

vida não podia ter sido mais 

radical. “Sempre vivi na cidade. 

Nunca tinha estado numa 

quinta”, confessa. “Quando 

vim, uma das coisas que tinha 

mais curiosidade era ver o que 

de facto acontecia na natureza 

quando as estações mudam.” 

Quando estava a terminar o 

curso, a vinda para Portugal já se 

desenhava no horizonte. “Escrevi 

a minha tese sobre a serra da 

Estrela”, conta. Um estudo 

teórico sobre como atrair jovens 

agricultores à região e, dessa 

forma indirecta, contribuir para 

diminuir a propagação dos fogos 

fl orestais.

Mara Gonçalves 
reforçar a componente 

educacional, promovendo 

debates sobre temas como 

sustentabilidade, liderança ou 

comércio justo. 

Na origem das diferentes 

actividades está sempre o mesmo 

“fundo ideológico”. “A quinta 

é biodinâmica, todos os nossos 

produtos são certifi cados e, no 

caso dos eventos, tentamos que 

tenham conteúdo, para que as 

pessoas aprendam alguma coisa 

enquanto cá estão”, enumera 

Jesse. “Fazemos sempre uma 

visita guiada pela quinta, para 

falar de agricultura e desta 

região”, acrescenta Siegert. 

“Queremos mostrar que é 

possível manter estas tradições e 

lugares.” Essa é uma das razões 

por que deixaram de abrir a 

quinta a estadias curtas, como 

estava inicialmente previsto. 

“As pessoas só passavam aqui 

a noite, por isso sentíamos que 

não nos conseguíamos relacionar 

verdadeiramente com elas e 

contar-lhes a nossa história”, 

resume.

Foi um primeiro ano duro. 

Muitas mudanças e um Verão 

extremamente longo, quente e 

seco, que tratou de lhes recordar 

que a vida no campo não é fácil. 

A equipa perdeu entretanto um 

elemento, mas Deirdre, Jesse e 

Siegert não pensam em desistir. 

“Somos jovens e inexperientes, 

por isso há uma grande 

possibilidade de mudarmos 

muita coisa nos próximos anos, 

mas vejo um bom futuro”, 

analisa Jesse. A longo prazo, 

os sonhos alargam-se. Querem 

encontrar “um equilíbrio entre 

a ligação à terra”, contribuindo 

para a biodiversidade e para a 

conservação da fl ora original, e 

“tornar um sítio como este vivo 

outra vez”, incentivando outros 

a escolher o mesmo caminho. 

Avança Deirdre: “Podemos 

ser um exemplo em Portugal 

de jovens que regressaram 

ao interior, com motivação e 

ambição de criar um negócio e 

viver numa região destinada a ser 

esquecida”.

a O que leva três holandeses de 24 

e 25 anos a deixar o país natal para 

criar uma cooperativa agrícola (e 

não só) numa encosta remota da 

serra da Estrela? Sonhos. Muitos. 

Diferentes para cada um deles, 

mas próximos o sufi ciente para 

se unirem numa quinta em Faia, 

freguesia da Guarda com pouco 

mais de 200 habitantes, segundo 

os Censos de 2011.

Na lista de ambições de Deirdre 

Meursing, Jesse Schlechtriem 

e Siegert van den Berg não 

existia propriamente um futuro 

agarrado à enxada, como aquele 

que afugentou tantos daqui, 

mas antes desejos simples, 

quase universais. Como ser 

“o próprio patrão” e “ter uma 

empresa”, com “liberdade” e 

“independência” para “construir 

alguma coisa sem a pressão de 

mais efi ciência e produção”. Ou 

o “bom tempo” e a “qualidade 

de vida” que acreditam existir 

em Portugal. E a vontade de 

pôr em prática, localmente 

e em pequena escala, as 

teorias demasiado abstractas 

que os tinham desiludido na 

universidade, em Utrecht, onde 

estudaram Filosofi a (Deirdre), 

Políticas Ambientais (Siegert) e 

Psicologia Aplicada ( Jesse).

Para Deirdre e Jesse, a criação 

do projecto Faia Collective 

marca também o regresso a um 

lugar que conhecem desde a 

adolescência. Em 2007, a mãe e 

o padrasto de Deirdre trocaram 

uma “comunidade artística” 

nos arredores de Amesterdão 

pela quinta isolada sobre o vale 

do Mondego. Deirdre e a irmã 

mais nova vieram com eles, 

tinham então 14 e 15 anos. “Foi 

uma mudança grande, mas senti 

uma enorme liberdade aqui e 

tinha os meus cavalos, por isso, 

na verdade, até fi quei muito 

feliz”, ri-se. Foram Karen e Eelco 

que iniciaram grande parte do 

trabalho que a nova cooperativa 

quer agora continuar e ampliar. 

Recuperaram a maioria dos 

“Agora que trabalho aqui, sei 

o quanto custa produzir um litro 

de azeite e, por isso, dou-lhe 

muito mais valor”, exemplifi ca, 

para a seguir falar sobre um dos 

sonhos que o trouxe até Faia. 

“Não quero aprender tudo isto 

só por mim, mas também para 

ensiná-lo a quem vem cá.” É 

essa a ideia por trás dos eventos 

que organizam durante o Verão 

(festivais, semanas temáticas, 

campanhas de apanha de 

produtos, eventos privados). 

Além da programação artística 

— que continua a ser assegurada 

pela mãe de Deirdre —, querem 
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Vorarlberg é a província mais ocidental e mais pequena do país, um recanto onde parece qua
às fl orestas, das novas tendências da arquitectura alpina até às pistas de esqui a perder de vist

As cem sombr
a - Em qualquer uma das seis regiões 

de férias de Vorarlberg tenho os meus 

lugares especiais para onde gosto de 

ir de vez em quando, lugares que me 

transmitem tanta energia, uma sen-

sação de liberdade e um sentimento 

tão forte de estar sempre em casa.

As palavras de Andrea Masal, que 

escuto com uma atenção redobrada, 

provocam-me um misto de curiosida-

de e refl exão, uma vontade enorme 

de partir à descoberta desses palcos 

de emoções e de perceber como tan-

to pode caber em tão pouco.

Vorarlberg é a província mais pe-

quena — e mais ocidental — da Áus-

tria, de Norte a Sul não são mais de 

cem quilómetros. O viandante pode, 

num momento, inspirar-se e beber a 

quietude nas margens do Bodensee, 

como encontrar-se, uma hora mais 

tarde e depois de percorrer uma es-

trada que se insinua por entre colinas 

delicadas, com toda sua diversida-

de cénica, pronto a tocar os céus nas 

montanhas alpinas.

Mas, ao contrário do que se possa 

depreender quando se fala dos Alpes, 

Vorarlberg recebe quase tantos turis-

tas no Verão como no Inverno — de 

acordo com os números mais recen-

tes, a região foi visitada por 1.227.059 

entre Novembro de 2015 e Abril de 

2016, contra 1.193.076 entre Maio e 

Outubro de 2016, uma estatística que 

ajuda a provar como é rica a oferta de 

Vorarlberg ao longo de todo o ano.

Andrea Masal parece determina-

da a convencer-me antes de iniciar a 

minha aventura, falando-me do que 

converte Vorarlberg numa provín-

cia tão especial e tão atraente para 

o turismo ao recorrer a seis tópicos, 

tantos como o número de regiões de 

férias.

- Bem, não é fácil, mas vou tentar. 

A arquitectura, a combinação entre 

natureza e a cultura, da qual o festival 

de Bregenz é um bom exemplo, a cul-

tura da culinária, a sustentabilidade, 

incluindo a indústria da construção, 

a comida e a gastronomia, os agricul-

tores e as fontes energéticas, entre 

outras, a variedade da paisagem e, 

por último, o sentido de design e mo-

Áustria
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quase impossível encontrar tantas atracções, tanto de Verão como de Inverno. Desde Bregenz 
vista, o viandante sente-se perdido vendo o tempo fugir-lhe. Sousa Ribeiro

bras de branco

c

do de vida do vorarlberger, a popula-

ção de Vorarlberg, enfatiza a relações 

públicas do turismo da província.    

Sento-me, ao início da tarde, en-

tregue à minha solidão, de olhos 

postos nas águas do Bodensee, o la-

go (terceiro maior da Europa) que é 

abraçado pela Áustria, pela Suíça e 

pela Alemanha, bem como por um 

trilho de quase 250 quilómetros que 

se pode percorrer de bicicleta em 

alguns dias, dependendo da pressa 

(não recomendável) ou da força com 

que pedala.

Antes ainda de explorar a cidade 

de Bregenz, para a qual agora viro 

as costas, foco-me um pouco na his-

tória.

Vorarlberg já era habitada no iní-

cio na Idade da Pedra mas foi ape-

nas com a chegada dos celtas, no ano 

400 a.C., e mais tarde, 15 anos antes 

do nascimento de Cristo, com os ro-

manos, que acolheu verdadeiramen-

te e de forma contínua a presença 

humana. Brigantium, a toponímia 

de Bregenz nesses tempos remotos, 

foi uma praça forte do romanos até 

aos séculos V e VI, altura em que as 

tribos germânicas alemanni aumen-

taram, através de constantes incur-

sões, a sua infl uência ao ponto de não 

tardarem a conquistar a região que 

conheceu uma existência pacífi ca até 

aos primeiros anos do século XV.

Pequenas embarcações sulcam de 

forma dócil as águas do lago.

Vorarlberg sofreu então as con-

sequências das Guerras Appenzell, 

com danos consideráveis e infl uen-

ciadores da sua ambição e deter-

Neve, 
passeios de 
bicicleta ou 
introdução 
aos segredos 
do queijo – 
Vorarlberg é 
um pequeno 
mundo que 
oferece 
múltiplas 
actividades. 
Seja no 
Inverno ou 
no Verão, 
qualquer 
altura do 
ano é boa 
para visitar 
esta região 
austríaca

DIETMAR WALSER FLORIAN STRIGEL/VORARLBERG TOURISMUS

LUDWIG BERCHTOLD/VORARLBERG TOURISMUS
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Áustria

minação nos anos que se seguiriam, 

a tal ponto que, há precisamente 

cem anos, em 1918, declarou a sua 

independência face à Áustria e ma-

nifestou vontade de se unir à Suíça, 

um desejo que foi inviabilizado pelas 

potências aliadas na reorganização 

da Europa do pós-guerra.

Mas, embora integrada no terri-

tório austríaco, a região parece ter 

muito a ver, em diferentes aspectos, 

com os seus vizinhos ocidentais e tão 

pouco com a capital, Viena, situada a 

uns 600 quilómetros para leste.

Bregenz chama-me, antes que o dia 

decline. Deixo para trás parte do per-

fume mediterrânico do Bodensee.

Montanhas, vales e lagos

Uma respiração ofegante acompanha-

me enquanto subo até à Oberstadt, 

bem acima do lago e a parte mais an-

tiga e mais sedutora desta cidade com 

menos de 30 mil habitantes. Errando 

pelas suas ruas sinuosas, com preten-

sões de labirinto, deixo-me encantar 

pelo colorido das casas, mais os seus 

enormes jardins, à espera de, mais 

tarde ou mais cedo, tropeçar nas 

muralhas defensivas, na robustez da 

Martinstor, a porta de St. Martin, de-

corada com um grotesco tubarão mu-

mifi cado. Depois de transpor aquela 

que é considerada uma referência da 

cidade que foi integrada na Baviera 

durante as Guerras Napoleónicas e se 

tornou capital de Vorarlberg no sécu-

lo XX, não tardo a avistar a bolbosa e 

barroca Martinsturm, a torre de St. 

Martin, encimada por uma cúpula 

em forma de cebola que é conside-

rada a maior da Europa Central. É 

agora a vez de descer até ao rés-do-

chão da igreja para me oferecer à 

contemplação dos frescos do século 

XIV e logo volto a subir, ainda mais, 

até ao pequeno Vorarlberger Militär-

museum, o museu militar, com uma 

panorâmica soberba sobre a cidade 

aos meus pés.

Bregenz também me estimula a co-

nhecer a sua outra face, a Unterstadt, 

a parte baixa, parcialmente domina-

da pela Kommarkplatz, onde reina  

o Vorarlberger Landesmuseum, um 

espaço que serve de abrigo a uma in-

teressante introdução à história da 

região, arte e arquitectura, não de-

vendo ignorar, por outro lado, alguns 

artefactos curiosos que remetem pa-

ra a Idade da Pedra, ou o modelo de 

um forte romano ou, ainda, um tra-
gorgel, um magnífi co órgão portátil 

esculpido.

No momento em que se deixa Bre-

genz, o mais difícil é defi nir o trajecto 

a seguir, tantas são as alternativas e 

as atracções oferecidas por cada uma 

das seis regiões de férias. A cidade 

alpina de Bludenz, famosa por ser a 

única na Áustria e talvez no mundo 

que tem vacas de cor lilás (aquelas 

que decoram os chocolates Milka, 

saídos directamente da fábrica da 

Suchard), surge aos meus olhos co-

mo primeira escolha — uma escolha 

que julgo acertada mal caminho pe-

las suas ruas empedradas com inten-

sos aromas a chocolate (em meados 

de Julho tem lugar um festival que 

tanto cativa as crianças) e vistas fan-

tásticas para as montanhas. A pouco 

mais de um quilómetro do centro, 

um teleférico conduz os turistas até 

Muttersberg, a mais de 1400 metros 

de altitude e ponto de partida para 

caminhadas e passeios de bicicleta — 

mas Bludenz também serve de base 

para explorar os vales (o Brandner-

tal, o Klostertal e o Grosses Walser-

tal Biosphere Park) tão inspiradores, 

tanto no Inverno como no Verão, que 

a rodeiam ou para chegar a uma das 

15 pistas de esqui que se encontram 

num raio de 30 quilómetros.

De Bludenz, os meus passos levam-

me até à região conhecida como Le-

ch Zürs am Arlberg, literalmente o 

berço do esqui alpino — reza a histó-

ria que os primeiros clientes apren-

deram a esquiar em 1906 em Lech 

Zürs am Arlberg, que integra a lista 

selectiva das 12 melhores aldeias al-

pinas (designada por Best of Alps), 

sem alguma vez ter hipotecado o seu 

charme, a despeito da cada vez mais 

extensa rede de pistas interligadas. 

Por contraste, no Verão é tempo de 

caminhar pelos campos e por entre 

as suas fl ores selvagens, tendo como 

fundo montanhas já com os seus pi-

cos quase órfãos de neve e de encon-

tro a um lago de cor esmeralda tendo 

o silêncio como única companhia. 

Por essa altura, com tempo e paci-

ência, é fácil descobrir algum dos 20 

tipos de orquídeas que crescem nes-

te habitat — mais difícil é perscrutar 

algum fóssil de coral ou alguma con-

cha, heranças de um tempo, há mais 

de 200 milhões de anos, em que o 

oceano cobria toda a área que agora, 

nestes dias de Inverno, se veste toda 

de branco.

São as cem sombras de branco des-

te recanto da Áustria.

Região pioneira 

Arquitectura moderna 
nos Alpes
a Se é difícil para o turista assimi-

lar que uma província tão peque-

na apresenta uma lista tão vasta de 

atracções, mais delicado ainda é 

acreditar que esta região dos Alpes, 

tão fi el às suas tradições, é pioneira 

no país na arquitectura moderna.

Andrea Masal já me havia colocado 

de sobreaviso.

- Nota-se uma grande transforma-

ção e o que é especial em Vorarl-

berg e, especifi camente na região 

de Bregenzerwald, é a mistura entre 

a arquitectura moderna/contempo-

rânea e a tradicional — mantendo o 

antigo mas abrindo um espaço para 

novos elementos. É essa combina-

ção entre ambos os estilos que torna 

a mudança especial, com a particu-

laridade de encaixar perfeitamente 

na natureza e no pensamento da po-

pulação de Vorarlberg.

Cada palavra da relações públicas 

do turismo regional soa aos meus 

ouvidos como um desafi o, como es-

tímulo, encorajando-me a percorrer 

outros caminhos, a não me limitar a 

uma existência citadina na margem 

do Bodensee.

- Pode passar vários dias em Vo-

rarlberg a visitar exemplos notáveis 

de arquitectura contemporânea. 

Construções modernas, desde ho-

téis a paragens de autocarro, podem 

ser encontradas um pouco por todo 

o lado, tanto em vilas como em al-

deias. Mas não é apenas o seu aspec-

to exterior que cativa o olhar; são 

espaços confortáveis, alguns deles 

muito agradáveis para viver.

Schwarzenberg e Sulzberg, no 

coração de Bregenzerwald, são as 

primeiras aldeias a prender o olhar 

pela irreverência da arquitectura e 

pela tecnologia da construção alia-

da à efi ciência energética e à singu-

lar mentalidade de Vorarlberg. No 

passado, a madeira era utilizada 

maioritariamente em espaços vo-

cacionados para a agricultura. Hoje, 

é o material de construção de exce-

lência, de forma sustentável, para 

residências e edifícios públicos, co-

mo escolas e centros comunitários, 

não ao estilo tão típico das pasta-

gens alpinas, com as suas cabanas 

com pequenas janelas, mas privile-

giando também grandes superfícies 

de vidro, o que resulta numa alegre 

coexistência entre tradição e mo-

dernidade.

Exemplos clássicos podem ser en-

contrados, por exemplo, no edifício 

que alberga o quartel dos bombeiros 

e o centro cultural de Hittisau ou na 

Juppenwerkstatt, em Riefensberg. 

Esta última, mesmo ao lado da igre-

ja da pequena povoação, com uma 

exposição permanente de trajes tra-

dicionais das mulheres de Bregen-

zerwald, foi no passado um celeiro e 

alvo, há uns anos, de uma admirável 

plástica arquitectónica — a fachada 

está agora coberta de vidro deixan-

do ver o interior com as suas maci-

ças colunas de madeira.

Todas estas estruturas em ma-

deira que cada vez atraem mais a 

atenção dos turistas têm, na verda-

de, algo em comum: a planta revela 

simplicidade, um carácter discreto 

A província 
serve de 
cenário 
para uma 
concentração 
de construções 
que reflectem 
uma nova 
tendência

DARKO TODOROVIC/VORARLBERG TOURISMUS
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pessoa em quarto duplo e em 
regime de meia pensão.

Com o certificado de hotel 
orgânico (inclui um soberbo 
restaurante), utiliza madeiras 
da floresta de Bregenz e é 
propriedade da mesma família 
há cinco gerações.

JUFA hotel Bregenz
Mehrarauestrasse, 5
Bregenz
Tel.: 00 43 570 83 800
Email: booking@jufa.eu
www.jufa.eu
Preço: diferentes opções, com 
um single a partir de 67 euros e 
quartos que podem abrigar entre 
duas e seis pessoas (entre os 108 
e os 211 euros por habitação).

Um hotel familiar que beneficia 
de óptima localização, próximo 
do lago Constança e do centro 
de Bregenz.

Situada no topo de 
uma colina, a basílica 
medieval de Rankweil 

(na povoação homónima 
localizada no vale do Reno), 
impondo-se como um castelo, 
é de visita obrigatória, com 
vistas fabulosas sobre as aldeias 
que se acomodam aos seus 
pés. Hohenems, na parte mais 
ocidental de Vorarlberg, é uma 
vila que também não deve 
ignorar. Famosa por organizar 
todos os anos, desde 1976, 
o Schubertiade, um festival 
dedicado a Franz Schubert 
com 70 eventos que atraem 
uma audiência internacional 
na ordem dos 30 mil visitantes, 
Hohenems abriga também 
um interessante palácio 
renascentista 

Vorarlberg não dispõe 
de um aeroporto 
internacional — o mais 

próximo, a 40 quilómetros 
de Bregenz, está situado 
em território alemão, em 
Friedrichshafen, cidade para 
a qual voa a Lufthansa com 
uma escala em Frankfurt e uma 
tarifa (ida e volta) a rondar os 
200 euros. Como alternativa, 
tem, entre outras, Memmingen, 
também na Alemanha e a pouco 
menos de 80 quilómetros de 
Bregenz (há ligações directas e 
com preços mais económicos 
do Porto e de Faro com a 
Ryanair). A partir de qualquer 
um destes destinos, o ideal é 
alugar um carro para visitar 
Vorarlberg — as estradas são 
boas e as principais atracções 
encontram-se a curta distância 
de Bregenz. Outra opção passa 
por recorrer aos teleféricos (para 
gozar das panorâmicas) e aos 
transportes públicos em geral, 
podendo poupar algum dinheiro 
se comprar um passe (consulte 
www.voraralberg.travel).   

Vorarlberg é 
uma província 
predominantemente 

montanhosa, com um clima 
atlântico, neve abundante no 
Inverno e elevada precipitação 
ao longo do ano. Mas o sol 
também brilha com frequência — 
não é por acaso que os vales de 
Lechtal e Montafon são duas das 
regiões mais soalheiras do país 
durante os meses de Inverno. Se 
não for adepto dos desportos 
na neve, procure visitar Bregenz 
(e não só) no Verão, estação do 
ano em que decorre o popular 
Bregenz Festival (este ano entre 
18 de Julho e 19 de Agosto), o 
mais importante dos eventos 
culturais em Vorarlberg, com 
espectáculos de ópera de classe 
mundial, orquestras e produções 
teatrais em Seebühne, num 
palco flutuante ao ar livre (não é 
fácil arranjar entradas mas por 
norma os bilhetes são postos 
à venda com nove meses de 
antecedência). O palco, pelas 
suas dimensões, não passa 
despercebido a ninguém, 
como não passou à equipa de 
produção do filme de 2008 de 
James Bond Quantum of Solace 
(durante duas semanas filmaram 
em Bregenz e na parte antiga de 
Feldkirch, outra cidade de visita 

e um bairro judeu que inclui um 
museu dedicado à comunidade 
que chegou a contar, no século 
XIX, com 600 residentes (12% da 
população total, actualmente a 
rondar os 15 mil).

Para quem aprecia, o trilho 
do queijo pode tornar-se uma 
experiência única na floresta 
de Bregenz, com actividades 
ao longo do ano, como provas 
e introduções ao segredo 
da produção na região de 
Vorarlberg.

Os portugueses 
apenas carecem de 
um documento de 

identificação (passaporte, 
bilhete de identidade ou cartão 
de cidadão) para visitar o país.
A moeda é o euro.

A língua oficial é o alemão 
mas, dada a forte vocação 
turística da região, não terá 
problemas em encontrar quem 
domine o inglês. Tenha em 
conta que os locais falam um 
dialecto alemão que se semelha 
mais ao schwyzerdütsch (suíço-
alemão) do que ao hochdeutsch 
(alemão), uma herança da 
presença das tribos germânicas 
alemanni que criaram laços na 
região. O dialecto é de tão difícil 
compreensão para os nativos 
da língua alemã que o posto de 
turismo criou o Voralbergisch 
für den Urlaub (dialecto de 
Vorarlberg para as férias), um 
guia que traduz algumas das 
palavras e frases mais comuns 
para o alemão.

obrigatória em Vorarlberg e que 
em 2018 oferece um interessante 
programa cultural para celebrar 
os seus 800 anos de história).

Gasthof Hirschen
Hof, 14
Schwarzenberg

Tel.: 00 43 551 22 944
Email: info@
hirschenschwarzenberg.at
www.hirschenschwarzenberg.at

Também hotel, é um 
dos restaurantes que se 
recomendam no coração da 
floresta de Bregenz (encerra às 
quartas e às quintas), utilizando 
sempre produtos frescos e 
regionais (o menu com cinco 
pratos constitui uma boa opção, 
acompanhado de um vinho 
de uma lista de mais de duas 
centenas).

Restaurant Schulhus
Glatzegg, 58
Krumbach
Tel.: 00 43 551 38 389
Email: reservierung@schulhus.
com
www.schulhus.com
Aberto de quarta a domingo, 
entre as 11h30 e as 14h30 e entre 
as 17h30 e as 23h, o Schulhus 
tem na renomada chef Gabi 
Strahammer a sua bandeira (o 
espaço que dirige era uma antiga 
escola primária que ela própria 
frequentou e que foi comprada 
em 1986). Simplesmente 
fabuloso.

Biohotel Schwanen 
Bizau
Kirchdorf, 77

Bizau
Tel.: 00 43 55 14 21 33
Email: emanuel@biohotel-
schwanen.at
www.biohotel-schwanen.at
Preço: entre os 101 e os 
131 euros (depende do 
quarto e de noites, no 
mínimo duas e com uma 
tarifa mais em conta 
se reservar três) por 
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Vorarlberg

Bregenz

e, ao mesmo tempo, autêntico, qua-

lidades não raras vezes associadas 

à mentalidade do vorarlberger. Não 

é por acaso que a arquitectura da 

província se está a tornar cada vez 

mais conhecida e respeitada entre 

os especialistas europeus — num 

passado recente, a conceituada re-

vista Wallpaper designou Vorarlberg 

como “a parte mais progressista do 

planeta da nova arquitectura” e são 

cada vez mais aqueles que esprei-

tam a oportunidade de efectuar um 

estágio com um arquitecto local.

A província — e não apenas Bre-

genzerwald — serve de cenário pa-

ra uma inusitada concentração de 

magnifi centes construções que re-

fl ectem esta nova tendência.

E nem sequer é necessário sair de 

Bregenz.

A cidade tem algumas das jóias 

arquitectónicas mais aclamadas a 

nível internacional, como a Fests-

pielhaus e a Kunsthaus, uma e ou-

tra caracterizadas pelo aço, vidro 

e betão.

Até elas também chega o perfume 

mediterrânico do Bodensee.

JOACHIM NEGWER/CMR
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Como reclamar até 600 euros à companhia 
aérea em menos de três minutos

a A AirHelp, uma empresa aposta-

da em servir passageiros da aviação 

comercial, lançou esta semana uma 

nova funcionalidade, disponível via 

Internet, para ajudar quem sofreu 

problemas antes, durante ou depois 

de algum voo. A empresa promete 

desvendar em três minutos se um 

passageiro tem ou não direito a uma 

compensação fi nanceira – que pode 

ir até aos 600 euros – e tratar de todas 

as questões legais directamente com a 

companhia ou companhias aéreas en-

volvidas. A única coisa de que necessi-

ta é das referências do voo, fornecen-

do em troca informações e ajuda (in-

cluindo apoio jurídico, se necessário) 

em tempo real e sobre todos os voos 

em curso no momento da consulta 

ou feitos nos três anos precedentes.

“É a solução perfeita para passa-

geiros muito ocupados, que não têm 

tempo para se envolverem em bata-

lhas legais”, exclama Henrik Zilmer, 

presidente executivo da AirHelp, que 

ajudou a fundar em 2013 com mais 

dois sócios. Além de “aliviar” os inte-

ressados do “stress” dos processos de 

reclamação e das batalhas legais, ou-

tro aspecto interessante é que a em-

presa só cobra pelo serviço caso haja 

efectivamente direito a uma indemni-

zação – e só nesse caso fi ca com 25% 

do valor pago, salvo algumas excep-

ções, em que pode cobrar até 50% 

do valor restituído ao passageiro.

“Desde que começámos, em 2013, 

a AirHelp ajudou mais de cinco mi-

lhões de passageiros a reclamarem 

cerca de 300 milhões de euros em 

compensações fi nanceiras”, afi rma 

Henrik Zilmer, em declarações à Fu-

gas. “Se o passageiro não ganhar a dis-

puta, não cobramos nada”, sublinha.

Os números podem parecer im-

pressionantes, mas são na verdade 

uma gota no oceano. Nos EUA e na 

União Europeia (os dois mercados 

em que a AirHelp actua), houve qua-

se 1900 milhões de passageiros em 

2016, último ano com dados fi nais 

apurados pela FAA e pelo Eurostat, 

respectivamente. Nestes dois mer-

cados, “todos os anos cerca de nove 

milhões de pessoas têm direito a uma 

compensação por atrasos ou cance-

lamento de voos, bem como recusa 

de embarques”. Porém, nota Zilmer, 

“apenas 2% destas pessoas reclamam 

efectivamente os seus direitos”.

É precisamente para ajudar nesta 

com outras funcionalidades (mais 

“práticas” e ou “divertidas”) para as 

quais existem diversos concorrentes 

no mercado das aplicações móveis, 

como o TripIt. 

Tal como esta e outras apps (in-

cluindo de muitas transportadoras), 

que facilitam a gestão dos voos /des-

materialização do bilhete; gestão das 

horas e locais de embarque/desem-

barque, voos de ligação/transferência 

de bagagem), a app da AirHelp per-

mite gerir diferentes aspectos das via-

gens. Para além disso, vai guardando 

o histórico de voos em formato de 

mapa, pelo qual se pode saber quan-

tos quilómetros, quantas cidades, 

quantos aeroportos ou por quantos 

países tem andado cada viajante – e 

partilhar isso com pessoas específi cas 

(a empresa, a família, os amigos), por 

email ou nas redes sociais.

Porém, é no apoio à reclamação 

que a AirHelp se distingue da concor-

rência. E para tal garante também tra-

tar convenientemente da privacidade 

dos clientes. Isto porque o processo 

pode começar por uma consulta a um 

voo individualmente considerado — e 

neste caso não há grande informação 

VASCO CÉLIO

Victor Ferreira

Tecnologia

passada à AirHelp — ou, pelo contrá-

rio, pode envolver algo mais exigente, 

como permitir à app que aceda à cai-

xa de correio electrónico do endereço 

usado para fazer a compra/reserva.  E 

neste último cenário, sim, pode haver 

quem não se sinta tão confortável, 

porque envolve questões de privaci-

dade que Zimler garante não cons-

tituírem risco. “A AirHelp está auto-

rizada pelo Google, pelo Hotmail e 

pelo Microsft Outlook, o que signifi ca 

que os nossos procedimentos de se-

gurança foram aprovados pelas mes-

mas empresas que, provavelmente, 

já gerem o email dos passageiros”, 

frisa o CEO da AirHelp. Além disso, 

“não partilhamos informação com 

outras empresas sem consentimento 

prévio” e, cereja em cima do bolo, a 

empresa diz já ter ajustado os seus 

protocolos de segurança às regras da 

nova directiva europeia sobre priva-

cidade e dados pessoais que há-de 

entrar em vigor na União Europeia 

este ano – e que reforça os direitos 

das pessoas, bem como os deveres 

de todas as empresas que trabalhem 

com dados pessoais de cidadãos no 

espaço europeu.

guês), uma ferramenta que basica-

mente verifi ca os dados de um voo 

em curso, que tenha sido interrom-

pido por alguma razão ou que tenha 

sido feito nos três anos anteriores, in-

dicando em três minutos (promessa 

da empresa) se há ou não direito a 

uma compensação e qual o valor. 

Este apoio no processo de reclama-

ção ou nas vias judicias já era algo que 

a empresa vinha fazendo. “Estamos a 

mudar a indústria do apoio jurídico 

com este serviço”, sustenta Henrik 

Zimler, argumentando que a empresa 

proporciona aos clientes uma “justiça 

a preços muito baixos” e a “justiça 

como um serviço”. “Regra geral co-

bramos 25% do valor restituído pela 

companhia aérea. Em alguns casos, 

poderemos cobrar 50%, para cobrir 

despesas com advogados naqueles ca-

sos em que temos de recorrer à via ju-

dicial ou extrajudicial”, salienta o pre-

sidente-executivo (CEO) da AirHelp.

O que é novo aqui é o facto de a em-

presa ter facilitado ainda mais o aces-

so a este serviço, disponibilizando-o 

em tempo real para computadores ou 

smartphones através das aplicações 

já referidas, integrando este aspecto 

Quando usar a AirHelp?
Genericamente, as situações 
em que poderá haver direito 
a indemnização e que são 
tratadas por esta empresa 
envolvem atrasos ou 
cancelamento de voos, recusa 
de embarque ou problemas com 
bagagem. Cada caso é um caso, 
dependendo da companhia, do 
ponto de partida e de destino, 
mas a partir dos dados do voo, 
a empresa promete informar 
em poucos minutos se o seu 
caso é elegível ou não para 
reclamação. O site da AirHelp 
tem uma secção específica com 
perguntas frequentes e diversas 
situações.

tarefa que a AirHelp passa a disponi-

bilizar em múltiplas plataformas (em 

qualquer computador e aplicações 

mobile para Android e iOS) e em 16 

línguas diferentes (incluindo portu-

+
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Isto é mesmo o Quénia, 
não é a National Geographic

#fugadoviajante
Esta tag diz-lhe alguma coisa? A Fugas (@fugaspublico) está à procura 
das melhores fotos de viagem. Siga a conta e partilhe os melhores 
instantâneos das suas férias com a #fugadoviajante

@guibasto_ “Pairar e parar. Um segundo sobre 
uma marca do tempo. Uma linha suspensa 
sobre o Tâmega.”

@luisammlima “Suzhou, na província de 
Jiangsu, China, é famosa não só pelos seus 
jardins centenários, património da UNESCO, 
mas também pelos múltiplos templos e pagodes 
budistas. Não menos conhecido é o North Temple, 
com mais de 1700 anos. Também chamado de 
Pagode Beisi ou Gratitude-Paying Temple, é o 
pagode mais antigo a sul do rio Yangtze.”

Os textos, acompanhados preferencialmente por uma foto, devem ser enviados para 
fugas@publico.pt. Os relatos devem ter cerca de 2500 caracteres e as dicas de viagem 

cerca de 1000. A Fugas reserva-se o direito de seleccionar e eventualmente reduzir os 
textos, bem como adaptá-los às suas regras estilísticas. Os melhores textos, publica-
dos nesta página, são premiados com um dos produtos vendidos juntamente com o 

PÚBLICO. Mais informações em www.publico.pt/fugas

a Quando entramos na aldeia é 

impossível que a nossa costela 

ocidental não venha ao de cima e 

o cheiro pungente e o estrume de 

vaca por todo o lado não tomem 

conta dos nossos sentidos. Durante 

alguns segundos penso em quantas 

doenças ainda por descobrir 

andarão por ali e que, se calhar, 

ter ido de sandálias até uma aldeia 

masai no Quénia não tenha sido 

um dos meus momentos mais 

brilhantes. Dezenas de miúdos 

correm descalços pela aldeia 

atapetada de dejectos de vaca, tal 

qual o Magno costuma correr pela 

erva verde dos Alpes. As pequenas 

casas na aldeia circular são feitas 

de uma argamassa de estrume, 

folhas e pequenos paus e as vacas, 

a maior riqueza dos masai, a par 

com os fi lhos, coabitam irmamente 

o espaço. Recupero rapidamente o 

discernimento e quase me belisco 

para acreditar que estamos mesmo 

numa aldeia masai. Aquela que é 

muito provavelmente a tribo mais 

conhecida e mais fotogénica de 

África.

Um pouco adiante um grupo 

de jovens guerreiros diverte-se 

a praticar o adumu, também 

conhecida como a dança dos 

saltos, enquanto as raparigas 

da aldeia trocam sorrisos e os 

observam à distância. A dança, 

executada ao som de cânticos 

hipnotizantes, não serve só como 

entretenimento. Saltar alto permite 

conseguir saltar mais facilmente as 

protecções de ramos espinhosas 

das aldeias vizinhas e assim 

apropriarem-se do gado naquele 

que é o eterno devir masai: 

conseguir fi car com todo o gado do 

mundo. E é um ritual fulcral para 

defi nir quem é o líder do grupo e 

quem consegue mais mulheres. 

Saltar alto torna-se, por isso, 

imperativo para cumprir o ciclo 

de mais vacas, quatro ou cinco 

esposas e muitos fi lhos.

Pergunto a Kuntai, o nosso 

anfi trião, como está o seu povo 

a viver e gerir a globalização. 

Encolhe os ombros e diz que 

não há muito mais a fazer, além 

de preservar o que é mesmo 

fundamental na cultura masai. 

Diz que em algumas aldeias mais 

próximas dos centros urbanos ou 

das reservas de animais muitos 

masai vão à escola, deixaram 

de extrair os dois dentes de 

baixo e a cartilagem do pavilhão 

auricular. Alguns até deixaram 

de usar a shuka, as exuberantes 

roupagens vermelhas que usam 

para afastar os animais selvagens 

na savana. Não consigo disfarçar 

o alívio ao ouvir que a mutilação 

genital feminina também está a 

perder terreno. Mas ali, naquela 

aldeia perdida no meio da savana 

africana, as mulheres ainda rapam 

totalmente as sobrancelhas, 

a alimentação ainda consiste 

basicamente em leite e sangue 

de vaca extraído directamente 

da artéria jugular das vacas, a 

cadência dos dias ainda se rege 

pelo pastoreio dos animais e busca 

de água e a dos anos pelo ciclo 

seminómada de oito anos entre 

o erguer e o abandonar de uma 

aldeia.

Fugas dos leitores

Tenho sentimentos 

contraditórios. Por um lado, a 

felicidade de poder testemunhar 

o que durante anos assisti em 

programas da National Geographic. 

Por outro, a percepção do meu 

egoísmo ocidental ao estilo do que 

se ouvia com frequência há alguns 

anos: “Quero ir a Cuba antes que 

aquilo mude”. Este “mude” trará 

com certeza a perda ou adaptação 

de muitas tradições fascinantes 

aos nossos olhos mas também 

trará água potável, educação e a 

redução da mortalidade infantil 

— que, hoje, ainda faz com que só 

seja dado um nome aos bebés da 

tribo depois do primeiro mês de 

vida de modo a não custar tanto 

quando morrem com doenças 

curáveis no “nosso mundo”.

Parto da aldeia com o coração 

cheio e com um provérbio africano 

a ecoar-me na mente: “Todas 

as manhãs em África a gazela 

acorda. Sabe que vai ter de correr 

mais rápido que o mais rápido 

dos leões ou morrerá. Todas as 

manhãs o leão acorda e sabe 

que vai ter de correr mais rápido 

que a mais lenta das gazelas ou 

morrerá à fome. Não importa se 

és um leão ou uma gazela, quando 

amanhece em Africa é melhor 

que comeces a correr.” Os Masai 

vão continuar a saltar e a correr 

pela savana a fi ntar leões e sei que 

vão conseguir retirar o melhor 

do chamado primeiro mundo e 

espero, ansiosamente, daqui a uns 

anos voltar lá para assistir a essa 

fantástica fusão de culturas.

Susana Vale
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Verride Palácio Santa Catarina

Por fora, um palácio oitocentista; 
por dentro, modernidade e 
contemporaneidade em doses 
equilibradas. Mas, mais que um 
hotel, no novel Verride Palácio 
Santa Catarina o convite é para 
nos deixarmos apaixonar por 
Lisboa. Carla B. Ribeiro (texto) 
e Rui Gaudêncio ( fotos)

Um hotel 
que é um caso 
de amor

a Durante anos a fi o teve o compor-

tamento de qualquer ave migratória, 

rumando a Lisboa sempre que o In-

verno holandês se impunha. “Vinha, 

anualmente, todos os Dezembros.” 

Até porque, com um clima mais 

apetecível que o Norte da Europa, 

Lisboa tinha o condão de fazer com 

que se sentisse em casa, tendo aque-

le ambiente que “apenas as capitais 

pequenas têm”. Era como se algo em 

Lisboa o colocasse em Amesterdão. 

Tendo chegado a Portugal pela pri-

meira vez logo após o 25 de Abril, foi 

no Alentejo que teve o primeiro con-

tacto com o país. Vinha para ajudar 

na Reforma Agrária, mas depressa 

percebeu que estava tudo por fazer. 

Só mais de uma década depois ater-

rou em Lisboa. 

“Em 1986, senti o enorme contras-

te entre o interior alentejano [que o 

lembrara do país natal na época em 

que ainda recuperava da II Guerra 

Mundial] e a capital.” Foi esse o pri-

meiro choque ao chegar a Lisboa. 

Depois veio o enamoramento. E, 

por fi m, em 1999, o holandês Kees 

Eijrond, cujo nome se interliga com 

a história da conhecida companhia 

belga Rosas da não menos carismá-

tica Anne Teresa De Keersmaeker, 

instalou-se na capital lusa com a 

certeza de que, depois de conhecer 

muito mundo, seria aqui que que-

ria continuar a “viajar”. E quando 

surgiu a oportunidade de adquirir o 

imóvel, posto à venda por concurso 

em 2002, os holandeses Kees Eijrond 

e Naushad Kanji não a deixaram es-

capar.

“Viajar sem sair do lugar... É isso 

que acontece num hotel, com as his-

tórias que cada pessoa transporta; é 

como se o mundo viesse ter comigo 

e eu passasse os dias em viagem”, 

confessa à Fugas, entre duas meias 

de leite, sob o sol que por vezes inun-

da a cidade de uma luz única e que 

neste Palácio de Santa Catarina, com 

uma vista soberba sobre a cidade e o 

rio que a banha, parece ganhar ainda 

mais importância.

O Verride Palácio Santa Catarina, 

que abriu portas no último Outono, 

nasceu assim de um caso de amor 

— em e por Lisboa. Sem que nunca 

tenha sido residência de reis ou rai-
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nhas, o espaço, cuja construção origi-

nal remonta ao período pós-sismo de 

1755 (há indicações de um edifício an-

terior, mas do qual nada restou após 

o terramoto), presta-se agora a noites 

principescas, aliando a história e a 

imponência das suas paredes a um 

ambiente contemporâneo, cuja sim-

plicidade — depois de tão sumptuosa 

entrada, a dividir protagonismo com 

o colorido da esplanada do bar/res-

taurante Pharmacia e o miradouro 

onde dezenas se animam aos pés do 

Adamastor —, oferece uma supresa 

agradável. Se por fora tudo nos pa-

rece magnânimo, lá dentro impera 

uma simplicidade quase austera que, 

em vez de nos inibir, permite-nos ha-

bitar o espaço e emprestar-lhe a nos-

sa própria vida e cor.

O projecto de reabilitação é assi-

nado pela arquitecta Teresa Nunes 

da Ponte, que é também responsável 

pelos interiores, em conjunto com o 

designer Andrea Previ e as dicas dos 

proprietários Kees Eijrond e Naushad 

Kanji. Com um twist muito luso: todo 

e qualquer material usado quer nas 

obras estruturais quer na decoração 

tem marca portuguesa. “Um espaço 

em Lisboa tem de mostrar o que de 

melhor tem o país para oferecer.” 

Por isso, além de os materiais (már-

mores, madeiras, etc.) terem origem 

em Portugal, todo o mobiliário foi 

construído em território nacional. 

Para Kees Eijrond, nem faria sentido 

de outra forma.

Luxo (quase) contido

A simplicidade é nota dominante. 

Mas não é por isso que o luxo não 

está presente em cada pormenor. A 

começar logo pela forma como se é 

acolhido, em que as dosagens voltam 

a revelar equilíbrio perfeito entre a 

simpatia e o profi ssionalismo, per-

mitindo que o hóspede não se sinta 

quase perseguido pela ânsia de bem 

receber. 

Para ocupar há 17 quartos que se 

impõem sobretudo pelo espaço. E, 

até mesmo no piso térreo, pelas vis-

tas. Claro que nada como subir (há 

escadaria para apreciar, mas o eleva-

dor panorâmico é mais um convite 

a olhar Lisboa) e apreciar a vida al-

facinha que se desenha num puzzle 
feito de telhados de variadas cores e 

feitios. Dizem-nos que, no topo, está 

uma das melhores vistas a 360 graus 

— não ousamos sequer duvidar...

Mas voltemos ao quarto, onde 

até uma cama tamanho XXL parece 

pequena e pelo qual cada pequena 

peça se distingue pela forma como 

se enquadra, assim como pela sua 

utilidade. Depois, os mimos em coi-

sas tão simples quanto um farfalhudo 

tapete que nos acolhe depois de um 

banho ou um espelho sabiamente co-

locado para nos dar Lisboa ao lavar 

do rosto.

Há ainda duas suítes reais (não se 

trata apenas de uma maneira bonita 

que encontrámos para designar os 

aposentos; chamam-se mesmo Suíte 

da Rainha e Suíte do Rei) e nestas a 

conversa é outra. Aqui foram manti-

dos alguns dos toques de decoração 

de João Lobo de Santiago Gouveia, 

conde de Verride, que aqui residiu 

por onze anos até à data da sua 

morte, em 1921. Assim, a antiga sala 

de refeições, com a decoração em 

estuque de tectos e paredes e mo-

biliário embutido, uniu-se com um 

espaço onde sobressaem os azule-

jos com paisagens e caçadas junto 

ao rio, transformando-se na Suíte da 

Rainha. Já a Suíte do Rei nasceu no 

antigo escritório, forrado a madeira 

trabalhada e onde a presença das 

antigas lareiras imprimem conforto 

extra. Cada uma das suítes tem “só” 

75 metros quadrados, mais que a 

maioria dos apartamentos T2...

Enquanto nos espreguiçamos na 

esplanada, que divide a sala de re-

feições comum — onde uma só mesa 

se presta também ao convívio entre 

estranhos — da piscina com vista pa-

ra o rio, degustamos um opulento 

pequeno-almoço. Na mesa do lado, 

conversa-se em inglês sobre um para-

disíaco lugar do outro lado do globo. 

À minha frente, impera o português 

cantado do Brasil com histórias de 

outras latitudes. 

Kees tem razão: estar num hotel 

é uma viagem sem fi m à vista nem 

fronteiras como limites. Com o extra 

de, neste Verride, a cada olhar nos 

reapaixonarmos pela cidade.

A Fugas esteve alojada a convite 
do Verride Palácio de Santa 
Catarina

O hotel 
dispõe de dois 
restaurantes, 
ambos sob 
a batuta do 
chef Bruno 
Carvalho: 
Criatura, no 
piso inferior, 
com 101 
lugares, e 
Suba, para 
40, no terraço 
com vista 
panorâmica

+

Verride Palácio 
de Santa Catarina
R. de Santa Catarina 1, Lisboa
Telf: 211 573 055 
Preços entre 450 e 2700€/
noiteSimmovit; C.

i
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Em Santa Maria da Feira, 
manda a lei que a 20 de Janeiro 
se partilhe uma fogaça com a 
família e os amigos. Mas, ainda 
que se mantenham algumas 
tradições, como a que leva 
centenas de meninas a saírem 
às ruas da cidade com o pão 
doce à cabeça, outras há que se 
reinventam. Vai um tiramisu de 
fogaça? Alexandra Couto (texto) 
e Nelson Garrido ( fotos)

Fogaça, 
a rainha e 
musa da Feira 

a São mais de 500 anos de história 

que Santa Maria da Feira celebra 

pelas ruas este sábado. Quando, na 

Idade Média, a peste bubónica dizi-

mou vastos povoados por terras em 

torno do castelo, a fé já levava muitos 

à igreja com apelos a São Sebastião 

para que lhes protegesse a saúde em 

troca de uma fogaça e a promessa 

pareceu surtir efeito: o mártir devia 

gostar do pão doce local em massa 

tenra, deixou-se consolar pelas ofer-

tas desse voto e lá libertou da Peste 

Negra as gentes do condado. 

Bom espécimen que o povo era da 

natureza humana, contudo, não tar-

dou a que quebrasse o cumprimento 

de palavras e actos. Magnanimidade 

divina? Não seria apanágio do santo 

que deixara de ser soldado, mas man-

tinha o rigor e a boa boca: Sebastião 

deixou que novas catástrofes voltas-

sem à rua e fez tombar mais corpos. 

Por convicção religiosa ou crença 

empírica, as gentes da Feira apren-

deram então a lição, retomaram a 

troca de fogaça por vida e, mesmo 

perante os avanços proporcionados 

pelo saber de novos séculos, cum-

prem agora a promessa há 513 anos 

consecutivos, sem falhas. 

De pão fi no e delgado, a fogaça 

evoluiu entretanto para um forma-

to circular encimado por quatro sali-

ências a lembrar as torres do castelo 

da Feira. O ritual de repartir o pão 

abençoado entre os pobres também 

progrediu para um consumo mais 

generalizado, que, desde a Implan-

tação da República, se vem alargan-

do a um número crescente de foras-

teiros e turistas, graças ao poder de 

atracção dos cortejos cívicos em que 

centenas de fogaças são confi adas a 

São Sebastião por meninas de aspec-

to virginal que as desfi lam à cabeça 

trajando vestidos brancos cintados 

por cetim colorido.

Telma Luís nunca foi donzela nes-

sas procissões, mas entre as suas 

recordações de infância guarda os 

momentos em que confeccionava 

com a tia Matilde fogaças caseiras 

para distribuir pela família. “Eu era 

pequenina e tinha muita difi culdade 

em esticar a massa, mas gostava de 

lhe recortar o topo com a tesoura, 

para fi car na forma do castelinho, 

e depois colava-me ao forno a vê-la 

crescer, até fi car dourada”, recorda. 

“Sentia que aquela época era espe-

cial e também queria fazer parte do 

ritual.”

Hoje já não se descobre quem coza 

fogaça em casa de tão prático que é 

encomendá-la nos nobres estabeleci-

Gastronomia

mentos da praça, mas, se é um facto 

que o pão doce que aquietou a peste 

pode agora já não ter tantas almas às 

quais renovar a fé, não é menos ver-

dade que aconchegará certamente 

mais estômagos e corações. A fogaça 

celebra-se a 20 de Janeiro, sim, mas, 

profana, come-se todos os dias, so-

zinha ou acompanhada. Saboreia-se 

com manteiga, com queijo; reinven-

ta-se com pepitas de chocolate, re-

cheios cremosos e mirtilos; serve-se 

ao pequeno-almoço ou na hora do 

chá, como sobremesa ou prato prin-

cipal. “É um produto que se presta a 

muitas reinterpretações e que é fácil 

recriar”, assegura Ricardo Topa, pro-

fessor na Escola Secundária de Santa 

Maria da Feira, onde 24 estudantes 

do Curso de Cozinha e Pastelaria ex-

ploram regularmente o potencial da 

fogaça, cruzando-a com camarão, 

charcutaria e alheira, por exemplo, 

ou aplicando-a em pudins espessos 

e gelados suaves. “Os alunos apren-

dem o método de confecção tradicio-

nal, mas fi cam mais entusiasmados 

quando têm que recriar o original. 

É natural: primeiro conhece-se o 

passado e depois inova-se para o 

reinventar.” 

Os méritos da inspiração culinária 

desses jovens só poderão avaliar-se 

no futuro, mas seguem-se agora cin-

co receitas que demonstram como os 

restaurantes e confeitarias da Feira 

lhes levam já avanço na concorrên-

cia. Se até São Sebastião soube exigir 

o que lhe era devido, iam agora os 

chefs e empresários da terra desper-

diçar os seus dotes e facilitar?

Javali das Guimbras 
em fogaça

Paulo Correia orgulha-se de criar em 

cada ano uma nova interpretação da 

fogaça e em 2018 brinda os clientes 

do Baco.Come com uma fusão en-

tre o pão doce criado para apaziguar 

São Sebastião e outros elementos do 
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território. Para isso escolheu javali 

de produção nacional como o que 

por vezes ainda se vê na mata das 

Guimbras, cenário de várias lendas 

em torno do Castelo da Feira, e, de-

pois de o marinar “mais de 24 ho-

ras em vinha de alho, tomilho e ale-

crim”, deixa-o guisar durante cinco 

a sete horas com produtos regionais 

da época: castanhas, abóbora e co-

gumelos do bosque, servidos com a 

carne dentro de uma fogaça confec-

cionada “com menos açúcar do que 

o habitual para se ajustar melhor aos 

sabores da caça”. O miolo retirado ao 

pão doce para o deixar acomodar a 

carne também se faz protagonista: 

é desfeito para se transformar em 

migas de penca, que, por estes dias, 

também se encontra farta e viçosa 

nos quintais da região.

Restaurante Baco.Come
Rua do Brasil, 22
Tel.: 256 185 249 
Preço e disponibilidade: até 
28 de janeiro, a 30€ para duas 
pessoas.

Carne de porco com fogaça

O chef Luís Sotto Mayor deu início à 

tradição de recriar a iguaria-mor da 

Feira há umas boas duas décadas e 

hoje continua a não prescindir do ri-

tual: a sua receita de carne de porco 

com fogaça só está disponível a 20 

de Janeiro e, mesmo que desapareça 

do buff et num ápice, não voltará a ser 

confeccionada até que novo ano se 

desenhe no calendário. Os privilegia-

dos que conseguirem garantir o seu 

quinhão a tempo irão saborear uma 

carne que, “temperada com tempo 

e cuidado”, vai a assar ao forno e se 

serve depois “numa cama de fogaça 

com molho de cebolada”. Quando 

a iguaria acabar, acabou. Mas, em 

compensação, essa mágoa poderá 

afogar-se numa tigelada de fogaça 

ou num crocante de fogaça com le-
mon curd e creme de canela, porque 

o chef do Monhé defende que São 

Sebastião também merecia doces e 

esses demoram mais a esgotar por 

tantas serem as dietas que se opõem 

ao pecado da gula.

Restaurante Adega Monhé
Rua Dr. Elísio Castro, 55
Tel.: 256 375 412
Disponibilidade: só a 20 de 
Janeiro, em serviço de buff et, 
que, integrando vários pratos e 
café, custa 8€ por pessoa.

Tiramisu de fogaça

Joaquim Pinto deixa o aviso prévio 

à clientela nova: “Tiramisu só se faz 

por reserva e a pior ocasião para o vir 

experimentar é o dia 20 de Janeiro, 

porque no feriado não se pode com a 

confusão de fogaças a entrar e a sair.” 

Acalmados os ânimos, a especialida-

de italiana reinterpretada com o pão 

doce da Feira poderá então saborear-

se em pleno, com mais apreço pela 

textura própria que lhe é proporcio-

nada pelo mascarpone e pelo travo 

amargo-amendoado do Amaretto. O 

proprietário da Renascer reconhece 

o sucesso dessa receita, mas assegura 

que a bola de carne em massa de fo-

gaça também tem muita saída e este 

ano orgulha-se particularmente de 

outra iguaria criada há uns meses: 

as muralhas de fogaça, em que mi-

niaturas desse pão acastelado vão 

ao forno com um recheio de queijo, 

bacon e presunto. Daí a sua sugestão 

convicta: “O melhor mesmo é feste-

jar com duas coisas, saboreando um 

salgado como entrada e o tiramisu 

como sobremesa.”

Confeitaria Renascer
Avenida Dr. Henrique Macedo
Tel.: 256374301
Preço: dose de tiramisu 
individual a 2€ e terrina de custo 
variável consoante o tamanho, 
mediante reserva.

Cheesefogaça

Inaugurado há poucos meses, o res-

taurante Os Vinte já inclui na sua 

carta diária a fogaça com fondue de 

quatro queijos, mas para a sua pri-

meira Festa das Fogaceiras propõe 

uma receita nova: o cheesefogaça, 

que, embora recorrendo à textura 

tradicional de um semifrio de queijo 

mascarpone, opta por apresentá-lo 

dentro de um dos pequenos pães do-

ces que oferecem protecção contra a 

Peste Negra. Carla Marques garante 

que por estes dias o restaurante do 

Feira Hostel & Suites também terá 

disponível o seu mil-folhas de fogaça 

com doce de chila e ovos-moles ca-

seiros, mas aponta o semifrio envolto 

pelo pão doce da terra como “uma 

receita mais descontraída”, que con-

trabalançará com equilíbrio o peso 

simbólico das centenárias comemo-

rações em honra de São Sebastião. 

“É uma boa sobremesa para recriar 

a tradição, com o seu remate fi nal de 

morangos ou fi sálias e uma mini-ta-

blete de chocolate negro que somos 

nós mesmos a fazer aqui na nossa 

cozinha”, defende.

Restaurante Os Vinte
R. Dr. Elísio de Castro, 22
Telef: 256 318 004
Preço e disponibilidade: só até 
21 de Janeiro, a 4€. 

Bomboca de fogaça com 
creme de Chamoa

Primeiro fazem-se os biscoitos de 

fogaça que irão substituir a bolacha 

wafer e depois prepara-se um creme 

leve de Chamoa, o licor de frutos sil-

vestre que há cinco anos se tornou 

marca de Santa Maria da Feira. Entre-

tanto, deixa-se arrefecer o invólucro 

de chocolate negro que irá envolver 

todos os ingredientes e, quando 

esse solidifi car, preenche-se o seu 

interior com o creme, salpica-se o 

recheio com pepitas doces carbo-

nadas e fecha-se tudo com o remate 

de biscoito. Está então pronta a ser-

vir a bomboca de fogaça com que o 

restaurante Praceta presta homena-

gem não apenas a São Sebastião, mas 

também à infância daqueles que nos 

anos 1980 gostavam de sentir na boca 

os estalidos de “petazetas”. Miguel 

Bernardes garante que “o paladar 

do chocolate vai contrastar com a 

acidez dos frutos da Chamoa”, mas 

diz que a experiência plena depende 

mesmo é do manusear: “A bomboca 

sabe melhor se for comida à mão, 

com direito a bigodinho de choco-

late e tudo!”.

Restaurante Praceta
Rua das Fogaceiras, 15
Tel.: 256 305 245
Preço e disponibilidade: até 27 
de Janeiro, a 2€.

Na página ao 
lado, o javali 
das Guimbras 
do restaurante 
Baco.Come

Nesta página, 
carne de 
porco com 
fogaça, da 
Adega do 
Monhé; 
cheesefogaça, 
do restaurante 
Os Vinte; 
tiramisu de 
fogaça, da 
confeitaria 
Renascer e, 
em baixo, 
bomboca de 
fogaça, do 
restaurante 
Praceta 
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Na Cave 23 do Torel Palace, em 
Lisboa, um chef de 28 anos faz 
um fi ne-dining descontraído e 
divertido de quem andou pelo 
mundo, provou muita coisa e 
acredita que “ser criativo é o mais 
fácil”. Alexandra Prado Coelho 
(texto) e Ricardo Lopes ( fotos)

Bernardo 
e a magia 
do cartão 
prateado

a Quando ainda nem pensava sobre 

o que era ter uma identidade como 

cozinheiro, Bernardo Agrela foi parar 

a um Four Seasons no Japão para fa-

zer um mês de cozinha portuguesa. 

Como tinha visto de turista e não po-

dia receber, a forma de lhe pagarem 

foi darem-lhe um cartão prateado 

que, magicamente, “abria quase to-

das as portas”. Procura na carteira. 

“Ainda o tenho aqui.”

“Passava-se o cartão numas máqui-

nas, as portas abriam-se e eu andava 

por lá a passear.” Não percebia nada 

do que lhe diziam, mas mesmo assim 

acabou por ir parar ao restaurante 

japonês onde fi cou uns tempos na 

estação da tempura. “Havia três tipos 

de tempura e eu aprendi os primei-

ros caracteres de cada um e assim 

conseguia acertar.”

As histórias de Bernardo sucedem-

se, do liceu onde era constantemente 

assaltado, com a mesma idade em 

que começou a cozinhar “coisas mui-

to básicas” para ele, e depois para os 

amigos, em casa (“Tinha baby-sitters 

mas não gostava do que elas cozinha-

vam”), até à Cave 23, no hotel Torel 

Palace, em Lisboa, onde hoje, com 

28 anos, é o chef. 
Pelo caminho passamos pela Esco-

la de Hotelaria e Turismo de Santa-

rém (onde entrou depois de ter falha-

do por pouco a do Estoril), o estágio 

com Nuno Mendes em Londres (tra-

balhou nos projectos Bacchus, The 

Loft e o Viajante, ao lado do amigo 

António Galapito, que abriu recente-

mente o Prado, também em Lisboa), 

a passagem pelo basco Martin Bera-

sategui, porque “queria conhecer 

um três estrelas”, e depois Tóquio, 

Luxemburgo (onde trabalhou em 

tascas, casas de frango assado, ca-

fés), Maldivas e Seychelles, antes do 

regresso a Portugal e da aventura do 

supper club Once Upon a Table, com 

André Freire. 

E assim, “com 24 anos”, foi “parar 

a um resort de luxo numa ilha paradi-

síaca, com seis restaurantes”. “Tudo 

o que me aconteceu foi sem plane-

ar”, resume. “Gosto de viajar e co-

nhecer sítios e é isso que tento trazer 

para a minha comida.” Contado as-

sim, numa tarde de conversa, parece 

que, apesar de alguns contratempos 

e cabeçadas pelo caminho, o mágico 

cartão prateado continuou a ajudar 

Bernardo a abrir portas mesmo de-

pois de ter deixado o Four Seasons 

de Tóquio. 

No início, nem lhe passava pela 

cabeça defi nir um estilo próprio de 

cozinha. “Isso é uma preocupação 

que tenho agora”, diz, com uma 

gargalhada. “Naquela altura não ti-

nha grande noção, era um bocado 

uma brincadeira, era divertido estar 

com os amigos, era um bocado naif. 
A minha preocupação era o que po-

dia fazer para descascar camarões 

mais rápido.” 

Mas estava atento, claro, e em 

Portugal, embora timidamente, as 

coisas mexiam-se. “Já admirava al-

guns cozinheiros, tinha ido ao Ma-

drid Fusión, o Henrique Sá Pessoa 

estava a ganhar o concurso do Chefe 

Cozinheiro do Ano, há uma mudança 

de paradigma, entra a cozinha tecno-

emocional, aparece a Paulina Mata 

[que criou o mestrado em Ciências 

Gastronómicas], há pessoas a falar de 

gastronomia na Internet. Quando se 

é um miúdo cozinheiro com Internet 

em casa tem-se acesso a tudo isso.”
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Cave 23
Torel Palace
Rua Câmara Pestana, 23, Lisboa
Horário: de terça e sábado, das 
17h30 às 00h
Menu de degustação: 65€ 
(harmonização 35€)
O Torel Palace inclui ainda o 
Terraço 23 (aberto todos os dias 
das 12h às 00h com um preço 
médio de 20/25€)

i

Volver aqui 
para comer cacto
a Se há coisa que não falta a Ale-

xandra Gameiro, gerente do Volver, 

no Lumiar, em Lisboa, são ideias. A 

carne é sempre o centro deste restau-

rante de inspiração argentina, mas 

o objectivo é criar pratos de fusão 

com ingredientes portugueses e ir 

revelando sabores da gastronomia 

argentina menos conhecidos. 

Para a nova carta, Alexandra te-

ve várias ideias, entre as quais, esta: 

porque não servir cacto? “A primei-

ra pessoa que falou disso foi um es-

tagiário da cozinha que contou que 

na escola tinham grelhado palmas 

de cacto”, recorda Alexandra. “E 

na América Latina, sobretudo nas 

zonas desérticas, há muitas plantas 

suculentas, que funcionam como 

uma cultura alternativa”, por isso 

fazia sentido tentar ver como fun-

cionaria num dos pratos. 

Faltava apenas saber onde iriam 

encontrar as palmas em Portugal. 

Alexandra pôs-se a pesquisar e en-

controu a empresa Diálogos do Bos-

que, produtores e exportadores de 

fi go da índia, que vendem também 

as palmas. Encontrado o produto, o 

desafi o passou para as mãos do chef 
do Volver, André Pires, que nunca ti-

nha trabalhado cacto. “Desconhecia 

até que se comesse”, confessa. 

Mas rapidamente percebeu que é 

daqueles ingredientes que não se po-

de cozinhar excessivamente. “Se for 

muito cozinhado perde textura”, ex-

plica. “Basta tirarmos os espinhos e o 

fi o que tem à volta e marcarmos um 

pouco na grelha.” Como andavam à 

procura de uma forma de apresentar 

um prato de polvo diferente, junta-

ram a palma ao polvo e apresentam-

no com batata-doce em três texturas 

(puré, frita em palha e esferifi cada) e 

com pickles de mirtilo com alfazema, 

muito usada na Argentina (20,5€). 

E a que sabe uma folha de cacto? 

É verde, muito verde, carnuda, com 

uma ligeira goma que faz lembrar o 

quiabo, mas, sobretudo, um sabor a 

feijão verde pouco cozinhado, ligei-

ramente resistente à dentada. 

Mas há outras novidades na carta 

do Volver. Uma delas chama-se Mara 

e é a lebre da Patagónia, uma lebre 

maior do que a ibérica e, admite An-

dré Pires, com menos sabor e uma 

carne mais magra e seca, portanto 

mais difícil de trabalhar. O que só tor-

na o desafi o mais interessante. Neste 

caso, o chef apresenta-a, numa entra-

da, de duas formas, curada e confi -

tada, sobre um puré de alho negro 

e acompanhada por uma terrine de 

marmelo e castanhas (9,50€). 

Quem se aventurar pelas carnes 

à séria, tem depois, por exemplo, 

uma Rubia Galega, com 40 dias de 

maturação (são 750 gramas, por 

72,50€) ou um Black Angus (350 

gramas, 27,50€). Pretende-se, subli-

nha Alexandra, trabalhar com carnes 

diferentes, mas sempre com animais 

mais velhos, de trabalho, com seis ou 

nove anos de vida. 

E, como o chef Nuno Diniz tem da-

do consultoria ao Volver, no próximo 

dia 26 o restaurante irá receber o seu 

célebre cozido, com uma imensa va-

riedade de carnes e enchidos, uma 

espécie de viagem pelo país num 

dos seus pratos mais emblemáti-

cos. A.P.C

DR

ções, servindo corvina com molho 

de dobrada, se isso fi zer sentido, um 

peixe em folha de bananeira mas re-

cheado com chouriço ou tempura 

de choco com chutney de coentros 

e espuma de Bulhão Pato. 

A sua criação mais famosa é a bola 

de Berlim com rabo de boi, corni-

chons e toff ee sauce, que começou 

por ser com língua de vaca porque 

quando era pequeno a avó fazia, pa-

ra ele e os primos, sandes de língua 

para levarem para a praia e depois 

dava-lhes dinheiro para comprarem 

uma bola de Berlim. Tem aquele la-

do de prazer proibido que deixa os 

adultos mais compostos a lamber os 

dedos e, provavelmente, a pensar se 

aquilo será mesmo permitido num 

fi ne-dining. 

A questão é que o fi ne-dining está 

a mudar — e isso deve-se muito à ati-

tude de chefs como Bernardo (que 

na Cave 23 conta com a presença 

preciosa do sommelier Thomas Do-

mingues, com um trabalho que dá 

grande atenção aos vinhos naturais 

e aos pequenos produtores). Como 

é que se faz para descontrair o fi ne-
dining? A geração anterior abriu as 

portas, reconhece Bernardo. “Pre-

pararam o público para nós poder-

mos fazer o que queremos.” 

E o que eles querem é ser eles 

próprios. “Daqui a pouco vou fazer 

o serviço com estas meias”, diz, 

levantando as calças para mostrar 

as meias coloridas e diferentes em 

cada pé. “O que queremos é trazer 

as pessoas para o nosso lado, ten-

tar criar um sentimento único em 

cada cliente.” Para isso não é pre-

ciso “que o guardanapo esteja pre-

cisamente a três dedos da borda da 

mesa” ou que o sommelier use lu-

vas brancas. “Acho que as pessoas 

se iam sentir mais desconfortáveis 

se nós parecêssemos uma coisa que 

não somos.” 

No Dia de Reis, Berardo e a equipa 

saíram da Cave e fi zeram um jantar 

especial na sala de um palácio aban-

donado — a antiga sede da Protecção 

Civil que foi comprada pelo Torel 

Palace (fi ca ao lado) mas onde ain-

da não se iniciaram as obras e que 

tem uma das mais deslumbrantes 

vistas sobre Lisboa. Parece que o 

cartão prateado de Bernardo ainda 

não perdeu a magia e, tanto tempo 

depois de Tóquio, continua a abrir 

portas para mundos inesperados.

da é fácil”. “A técnica, aprendi muito 

cedo, como tornear uma batata sei 

desde os 15 anos, demorei foi outros 

dez a descobrir um sítio onde pudes-

se ter boas batatas para tornear e, 

depois de as ter, a perceber como é 

que torno isso um negócio viável, 

como é que evito o desperdício.”

A criatividade é a parte que nele 

surge naturalmente. “O stress nunca 

foi ter ideias. O Bruno Nogueira dizia 

‘Eu sei a fórmula para fazer rir’, eu 

sei mais ou menos a fórmula para 

fazer com que um prato resulte. A 

nossa língua responde a provoca-

ções e só tenho que jogar com is-

so.” As viagens, sobretudo pela Ásia, 

ajudaram. “Já estive no bairro mais 

miserável de Kerala [Índia] a pensar 

‘Isto com mais não sei o quê ia fi car 

inacreditável’. Por exemplo, batata-

doce frita em óleo de coco, não tem 

nada de especial, mas a gordura do 

coco na batata-doce faz grandes 

chips. Básico. Porque é que fi cam 

tão bem com açúcar, canela e sal? 

Basta perceber como é que a nossa 

língua funciona.”

O resultado é uma espécie de ca-

leidoscópio de sabores e sensações, 

que apresenta nos seus menus (sem-

pre surpresa, porque não são anun-

ciados antes) na Cave 23, misturan-

do infl uências várias, usando doce, 

salgado ou picante sem complica-

Só que “tudo isso” ainda fi ca a uma 

grande distância de se ter uma lin-

guagem própria. “Queria saber fazer 

esferifi cações e que saíssem perfeiti-

nhas para não levar na cabeça.” Mas 

ia aprendendo, e não apenas técni-

cas. Com Nuno Mendes aprendeu a 

importância das relações entre as 

pessoas. “Uma cozinha de raiz fran-

cesa é muito mais dura, é feita para 

ser à pressão, e eu aprendi com o 

Nuno que podia ser ao contrário. Ele 

nunca gritou connosco por maiores 

disparates que fi zéssemos.”

“Pensar comida é fácil”

Hoje, à frente da sua própria bri-

gada, sente que o maior desafi o é 

esse, manter quem trabalha com 

ele satisfeito, perceber como é que 

uma equipa pode funcionar melhor, 

quais são as necessidades de cada 

um. Porque, de resto, “pensar comi-

outras mesas
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Vinhos

Os vinhos biodinâmicos 
são uma farsa? 
Não, mas...

a No mundo do vinho português, 

há uma pessoa por quem sinto uma 

grande estima. Chama-se Fernando 

Paiva. Tem 74 anos, julgo eu, e é 

o produtor dos vinhos Quinta da 

Palmirinha, na região dos Vinhos 

Verdes. 

Fernando Paiva despertou para 

os vinhos apenas aos 56 anos, 

quando se reformou de professor 

(dava aulas de História e Português 

em Amarante, função que 

acumulou durante alguns anos com 

a direcção de um jornal regional). 

Tinha herdado dos pais cerca de 

3,5 hectares de vinha, a maior 

parte em Bouça Chã (Felgueiras), 

onde fi ca a Quinta da Palmirinha 

(petit-nom da mãe), e uma pequena 

parcela em Amarante, e não sabia 

muito bem o que fazer com essa 

terra. Logo após a reforma, surgiu-

lhe a possibilidade de realizar em 

Celorico de Basto uma formação 

com o especialista francês em 

biodinâmica Pierre Masson. Na 

altura, nem sequer conhecia a 

palavra biodinâmica,  mas, durante 

essa semana de formação, Masson 

deu-lhe a conhecer um mundo 

novo, uma nova forma de encarar 

o cultivo da terra e a transformação 

dos alimentos. Fernando Paiva 

fi cou convencido e até há dois anos, 

quando o entrevistei, era o único 

viticultor biodinâmico certifi cado 

do país.

Os seus vinhos, feitos só em 

inox, são muito frescos, puros e 

seivosos. Depois de se visitar a sua 

exploração em Bouça Chã, onde 

tem galinhas a debicar a terra, fi ca-

se com vontade de seguir o mesmo 

caminho, porque se percebe que 

é um tipo de agricultura onde nós, 

humanos, estamos em relação 

directa com a terra, as plantas e os 

outros seres vivos que a povoam 

e que permite produzir produtos 

Até há dois 
anos, Fernando 
Paiva era o 
único viticultor 
biodinâmico 
certificado

Pedro Garcias

Elogio do Vinho

vira um negócio, é sempre 

de desconfi ar. E a agricultura 

biodinâmica é hoje um negócio. 

A empresa alemã Demeter, que 

assegura a certifi cação, tornou-se 

proprietária da própria fi losofi a. 

Ninguém pode usar a expressão 

agricultura bodinâmica sem lhe 

pagar para isso. E os gurus da 

biodinâmica são hoje empresários 

que produzem e vendem tudo o 

que advogam para este tipo de 

agricultura. 

Um dos pilares da biodinâmica 

é a sua dimensão holística: a 

exploração agrícola é vista como 

uma unidade ecológica que se 

alimenta a si própria. Os animais 

fertilizam as terras, as abelhas 

polinizam as plantas e as árvores, 

os futos alimentam os animais, as 

plantas, em  forma de remédios, 

ajudam as videiras a fi car mais 

resistentes, etc, etc.  Mas hoje o 

agricultor biodinâmico já não 

precisa de se preocupar em 

garantir este circulo virtuoso. Já 

pode comprar tudo fora da sua 

exploração. Há várias empresas e 

associações que fornecem toda a 

sorte de produtos biodinâmicos. 

Uma delas é a BioDynamie Services, 

empresa de um dos gurus desta 

fi losofi a, Pierre Masson, o tal que 

impressionou Fernando Paiva. 

Necessita do preparado 501 (o 

chifre-sílica, também conhecido 

como o preparado da luz, que 

actua “trazendo forças da periferia 

cósmica e intensifi cando a acção 

da luz solar”) ou de todos os outros 

preparados que vão desde o 

número 500 até ao 508? A empresa 

de Pierre Masson tem. Quer uma 

caixa toda catita para guardar os 

preparados? A BioDynamie Services 

fornece. Quer pulverizadores para 

aplicar tisanas e preparados, potes 

para dinamizar os preparados, 

tanques para guardar tisanas, 

plantas secas, óleos essenciais e 

misturas de sementes de estrume 

verde para usar no tratamento e 

na protecção das videiras? Pierre 

Masson e o fi lho vendem. Pretende 

calendários lunares, guias práticos 

de biodinâmicas, etc? É só enviar 

o cheque que os Masson mandam 

entregar em casa. 

Onde está, afi nal, o conceito 

de unidade ecológica? A bosta 

produzida na região da Provença 

e guardada num corno de um 

touro desta região, por exemplo, 

já serve para tratar uma terra em 

Felgueiras? As plantas e as sementes 

colhidas num qualquer recanto 

de França podem ser usadas em 

Foz Côa, como se o solo e o clima 

fossem iguais em todo o lado? 

Cada um acredita no quer, até em 

gurus. Eu acredito nos agricultores 

de antigamente. Esses, pelo menos, 

não prometiam nada. E acredito 

religiosamente na agricultura que 

faziam. Com animais e estrume mas 

sem cornos enterrados, tisanas e 

outras coisas esotéricas. 

saudáveis e saborosos. 

Mais do que uma técnica de 

cultivo amiga do ambiente, a 

agricultura biodinâmica é uma 

fi losofi a, um modo de estar e de 

nos relacionarmos com a natureza. 

Surgiu nos anos 20 do século 

passado, a partir de um ciclo de 

conferências de Rudolf Steiner, 

cientista e fi lósofo de origem 

austríaca que vivia preocupado com 

o declínio de vitalidade da natureza 

e a degradação da qualidade dos 

alimentos. O seu método tem uma 

forte componente espiritual e 

adequa o uso de certos preparados 

de origem animal, vegetal e mineral 

aos ciclos da lua e dos planetas

Se o levarmos à risca, é 

necessário ter fé e acreditar em algo 

que pode não fazer muito sentido. 

Há produtores que, mesmo não 

sendo muito religiosos, acreditam 

verdadeiramente no método 

(Fernando Paiva é um deles, 

embora não se possa considerar 

um radical); há outros que fazem 

biodinâmica só porque está na 

moda — esses não merecem grande 

respeito; e há outros, talvez a 

grande maioria, que fazem vinhos 

biodinâmicos porque olham 

à sua volta e constatam que a 

biodinâmica produz de facto bons 

resultados. 

Não há como negar esta 

evidência: as terras tratadas de 

forma biodinâmica fi cam, de 

facto, mais saudáveis e os vinhos 

são mais energéticos e puros. 

Podemos não entender o método 

na sua verdadeira essência, mas 

ele funciona, razão pela qual 

tem cada vez mais praticantes no 

mundo. A questão está em saber 

se não se alcançariam os mesmos 

resultados usando outros métodos. 

Só seguindo mesmo à letra os 

preceitos defi nidos por Steiner e 

desenvolvidos por outros é que 

se conseguem fazer vinhos puros, 

vivos e saborosos? 

Se pensarmos bem, a agricultura 

que se praticava nas nossas 

aldeias noutros tempos não tinha 

a mesma estruturação fi losófi ca 

e agronómica da biodinâmica, 

nem era tão refi nada e excêntrica, 

mas tinha os mesmos objectivos e 

alcançava os mesmos resultados. 

Não se usavam os químicos de hoje, 

os animais eram parte integrante 

e decisiva das explorações 

agrícolas e respeitavam-se os 

ciclos da natureza. As pragas e 

as intempéries faziam parte da 

vida do agricultor. Uns anos eram 

melhores, outros piores. Havia 

uma comunhão perfeita entre seres 

humanos, animais e plantas. E era 

tudo mais saboroso.

Quando uma fi losofi a agrícola 

PEDRO GRANADEIRO/NFACTOS
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55 a 70 71 a 85 86 a 94 95 a 100

Os vinhos aqui apresentados são, na sua maioria, novidades que chegaram recentemente 
ao mercado. A Fugas recebeu amostras dos produtores e provou-as de acordo com os 

seus critérios editoriais. As amostras podem ser enviadas para a seguinte morada: 
Fugas - Vinhos em Prova, Rua Júlio Dinis, n.º 270 Bloco A 3.º 4050-318 Porto

Outra porta 
aberta para 
os grandes 
brancos
a Quem disse que fora de Bucelas 

a casta Arinto vale essencialmente 

pelo seu poder de melhorar lotes de 

outras castas? Quem disse que a sua 

relativa pobreza aromática a conde-

nava a ser eternamente uma muleta, 

sem poder ser dona integral dos seus 

próprios méritos? Quem disse que 

a Arinto, por valer apenas pela sua 

extraordinária acidez, difi cilmente 

poderia gerar brancos com comple-

xidade? A verdade é que, sendo uma 

das castas mais amadas pelos enó-

logos, a Arinto foi e continua a ser 

vista principalmente pelo seu papel 

melhorador. Uma espécie de argu-

mentista genial incapaz de disputar 

a glória dos actores principais. Em 

Bucelas sempre houve grandes Arin-

tos, Chocapalha tem um grande Arin-

to, no Pico o Arinto é rei, nos Ver-

des sempre houve Pedernãs (como 

se chamam no noroeste) pungentes 

e frescos, mas, fora das proximida-

des do mar, a casta viveu sempre a 

condição de parceira. 

Exactamente: viveu. Depois de, 

em 2012, a equipa de Jorge Moreira 

ter produzido um ensaio no Douro 

apenas com Arinto, que foi incluído 

no portefólio “Séries”, fi cou-se a per-

ceber que nos planaltos durienses en-

tre o vale do Roncão, Alijó e Favaios a 

casta poderia ganhar um uma dimen-

são surpreendente. Foi preciso espe-

rar pelo excelente ano de 2016 para 

que essa percepção se confi rmasse. 

O vinho que agora está no mercado 

com a chancela Quinta do Síbio vale 

pelo que é — um branco belíssimo — e 

pelo que pode signifi car — uma nova 

geração de monovarietais de Arinto 

em regiões quentes como o Douro.

Fermentado em inox e parcialmen-

te (30%) estagiado em barricas, este 

branco está longe de ser um prodígio 

no nariz. Mas, sob a discrição das su-

as sugestões cítricas e de maçã verde, 

adivinha-se logo um forte pendor mi-

neral que lhe determina a vivacidade 

na boca e lhe confere garra e um fi nal 

longo e fresco. Seivoso, com uma be-

la textura e uma complexidade muito 

singular, é um branco notável, ver-

sátil, com um preço muito recomen-

dável e com um potencial de guarda 

garantido. M.C. 

Proposta 
da semana

Quinta do Síbio Arinto 
2016
Real Companhia Velha, 
Vila Nova de Gaia
Graduação: 13.5%
Região: Douro
Preço: 14,50€

Quinta do Gradil Reserva 
2015      
Quinta do Gradil, Cadaval
Castas: Touriga Nacional, Syrah, 
Alicante Bouschet
Graduação: 14.5% vol
Região: Lisboa
Preço: 15,75€

Um tinto com a marca de Gradil 
– e de Lisboa: fácil de beber, 
directo, com uma boa harmonia 
entre a potência da fruta e uma 
estrutura vigorosa baseada 
no tanino seco que ampara a 
doçura e confere profundidade. 
Nariz com nota balsâmica da 
barrica, couro, prova intensa 
e final marcado pela força do 
tanino e pela intensidade da 
fruta. Um pouco mais de tempo 
garantirá a finesse que o seu 
poder e a sua juventude actual 
não permitem ainda revelar. 
M.C.

Quinta de São José 
Touriga Nacional 2015
João Brito e Cunha, Vila Real
Graduação: 14% vol
Região: Douro
Preço: 22,50€

Um tinto de feição moderna que 
explora sem condescendência o 
enorme potencial aromático e o 
volume de boca proporcionado 
pela Touriga Nacional. Fruta 
jovem com intensidade e classe, 
gordo na boca, tanino seco a dar 
tensão e a moderar o peso do 
álcool, suculento e mastigável. 
Bom e longo final a sublinhar a 
natureza de um vinho que tem 
no vigor e na juventude as suas 
principais marcas genéticas. 
Continuará muito bem após uns 
anos na garrafeira. M.C.

Adega de Borba Reserva 
Branco 2015
Adega de Borba
Castas: Arinto, Alvarinho 
e Verdelho
Graduação: 13% vol
Região: Alentejo
Preço: 8,99€

Um vinho gordo, amplo, de boa 
complexidade e bem ajustado 
no binómio álcool/acidez. O 
seu problema nesta fase é estar 
bastante marcado pela barrica. 
Os toques fumados da madeira 
sobrepõem-se em demasia à 
fruta. Vai precisar de algum 
tempo para ganhar uma maior 
harmonia. Mas tem potencial. 
P.G.

Messias Quinta 
do Valdoeiro Chardonnay 
2016
Vinhos Messias
Castas: Chardonnay
Região: Bairrada
Graduação: 11,5% vol
Preço: 7,50€ 

Embora não seja muito efusivo 
de aroma, as notas a maçã e 
chá verde e a especiarias mais 
frescas tipo gengibre são muito 
agradáveis e refrescantes. Na 
boca, é algo estreito (as uvas 
precisavam de amadurecer 
um pouco mais). No entanto, 
compensa essa falha com um 
frescor notável. A sua acidez 
quase que arrepia. Vai muito 
bem com peixes gordos e 
marisco. P.G.
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Apenas dois candidatos a uma das 
classes mais concorridas de outros 
tempos: a dos familiares. Sintoma 
da febre dos SUV (há “só” 11 
inscritos...)? Carla B. Ribeiro

Carro do Ano

Familiares, 
uma espécie 
em vias de 
extinção

a Familiares compactos foram du-

rante anos os automóveis a dar cartas 

— por cá, sobretudo na variante carri-

nha, dada a sua versatilidade. Com a 

propagação dos crossovers e dos SUV, 

que não se negam a apresentar argu-

mentos capazes de conquistar qual-

quer família, a tendência tem vindo 

a mudar. Não só no que ao número 

de vendas diz respeito, cujo fi lão 

tem vindo a ser ocupado por aque-

les, mas também no Essilor Carro do 

Ano/Troféu Volante de Cristal, que 

este ano tem apenas dois candidatos 

ao prémio de Familiar do Ano — Hon-

da Civic e Hyundai i30 SW — contra 11 

inscritos na categoria SUV/Crossover.

Os resultados do prémio, organi-

zado pelo semanário Expresso e pe-

lo canal televisivo SIC/SIC Notícias, 

serão conhecidos a 1 de Março e re-

sultam do escrutínio realizado por 

17 jornalistas automóveis, em repre-

sentação dos respectivos órgãos de 

comunicação social.

Honda Civic 
1.0 i-VTEC Turbo (129 cv)

Uma herança de mais de 40 anos 

não é encarada de ânimo leve. E o 

Civic é prova disso: de geração em 

geração, está em constante rejuve-

nescimento sem, porém, descurar o 

que vai aprendendo pelo caminho. 

Desta feita, apresentou-se com uma 

das suas “roupagens” mais emocio-

nais de sempre, com uma frente 

estilizada e desportiva e traseira a 

transmitir robustez. Já no campo das 

motorizações, voltou a surpreender 

ao não avançar no lançamento com 

qualquer proposta diesel — a versão 

melhorada do premiado 1.6 a gasóleo 

chega apenas este ano. Solução? Um 

tricilíndrico, com o qual se apresenta 

a concurso, a debitar 129 cv, com um 

binário máximo de 200 Nm, que é 

garante de boas prestações e uma al-

ma sempre viva, ainda que acabe por 

exigir mais dos que os 4,8 l/100km 

(média de consumo em circuito mis-

to) anunciados pela marca. Ou, pelo 

menos, os momentos mais divertidos 

(e não é difícil tê-los...) não serão tão 

poupados. 

Com cinco lugares, mas mais in-

dicado para transportar até quatro 

pessoas (no lugar do meio do banco 

traseiro não impera o conforto), exi-

be uma mala de fácil acesso, capaz 

de arrumar até 478 litros e que tira 

partido do bom desenho do espaço. 

Com o rebatimento dos bancos tra-

seiros (60/40), pode crescer até aos 

1267 litros. 

No capítulo da segurança, tão 

importante quando se pensa em 

comprar um carro para a família, 

o Civic conseguiu as cinco estrelas 

Euro NCAP, mas não à primeira: 

tendo fracassado inicialmente na 

Motores

LED e tecto panorâmico, controlo 

de amortecedores dinâmico, estofos 

em pele e carregador sem fi os para 

smartphones.

Hyundai i30 SW 
DCT 1.6 CRDi (110 cv)

Quando a sul-coreana Kia foi buscar 

o designer alemão Peter Schreyer, 

cujo nome é indissociável do pro-

jecto do Audi TT, revelou as suas in-

tenções: criar produtos de e para o 

mercado europeu. E não tardou que 

a parceira Hyundai lhe seguisse as 

pegadas, sobretudo depois de, em 

2012, Schreyer assumir a direcção de 

design de ambos os fabricantes. Por 

isso, o novo i30 é fruto da estética 

do designer alemão. Mas há mais: no 

caso da carrinha, o fabrico é na Repú-

blica Checa e os testes foram realiza-

dos em Nürburgring, onde a Hyundai 

tem um centro de operações. Grelha 

dianteira em cascata, perfi l largo, de 

tejadilho afunilado, com peças em 

cromado a emoldurarem as janelas, 

a i30 SW apresenta-se como um pro-

duto que alia elegância a dinamismo. 

Por dentro, uma aposta inequívo-

ca na qualidade dos materiais, algo 

perceptível ao toque, e na funciona-

categoria da segurança dos ocupan-

tes menores, a marca procedeu a 

melhorias nos airbags de cortina, 

sendo alvo de uma reavaliação por 

parte do organismo independente 

que analisa a segurança dos carros 

comercializados na Europa. Notas 

fi nais: 92% na protecção de adultos, 

75% na protecção de crianças, 75% 

na protecção de peões e 88% nos dis-

positivos auxiliares de segurança. Já 

no que diz respeito ao conforto, o 

automóvel na corrida pelo título de 

melhor familiar apresenta-se com 

o equipamento topo de gama: en-

trada e arranque sem chave, faróis 

Para a semana, saiba mais sobre 
os crossovers/SUV candidatos: 
Audi Q5 2.0 TDI S Tronic quattro 
(190 cv), Citroën C3 Aircross 1.2 
PureTech EAT6 (110 cv), Hyundai 
Kauai 1.0 TGDi (120 CV), Kia 
Stonic 1.0 T-GDi (120 cv), Mazda 
CX-5 2.2 SKYACTIV-D 2WD MT 
(150 cv), Opel Crossland X 1.2 
Turbo (130 cv), Peugeot 5008 
- 1.6 BlueHDi (120 cv), SEAT 
Arona 1.0 TSI (115 cv), Škoda 
Kodiaq - 2.0 TDI DSG (150 CV), 
Volkswagen T-Roc - 1.0 TSI (115 
cv) e Volvo XC60 – D4 (190 cv)

+
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É o primeiro veículo de grande volume fabricado na portuguesa Auto 
Europa, que até agora só produzia viaturas para nichos de mercado. 
Experimentámo-lo num passeio pela planície alentejana. João Palma
a O Volkswagen T-Roc, um SUV 

compacto, é o terceiro veículo 

em importância da extensa gama 

Volkswagen, apenas superado pelos 

Golf e Polo. Produzido em Palmela, 

na Auto Europa, esta viatura portu-

guesa vem completar a oferta SUV 

do fabricante alemão, que já incluía 

dois modelos: o médio Tiguan e o 

luxuoso e grande Touareg. Condu-

zimos a versão com motor turbo 1.0 

TSI tricilíndrico com 115cv e nível de 

equipamento Style, cujo preço-base 

é 25.651 euros.

As outras duas propostas deste 

SUV são o nível de entrada, com 

o mesmo motor mas menos bem 

equipado, a partir de 23.659 euros, 

o 1.5 TSI a gasolina com 150cv (des-

de 29.087) e, num patamar muito 

acima, o T-Roc Sport, com motor 

2.0 diesel de 150cv, caixa automá-

tica de 7 relações e tracção integral, 

que custa sem extras 44.459 euros. 

A oferta de motorizações comple-

ta-se com um propulsor a gasolina 

e 2.0 TSI com 190cv (só por enco-

menda) e, em Março, mais dois a 

gasóleo — 1.6 TDI com 115cv (preço 

estimado, desde 27.243€) e 2.0 TDI 

com 190cv (idem, 48.283€).

É previsível que a versão que con-

duzimos venha a ser a mais vendida, 

até porque o equipamento, muito 

completo, compensa largamente a 

diferença de preço face à de entra-

da e as outras propostas são mais 

caras. Primeira impressão positi-

va: sob uma mala de 445 litros de 

fácil acesso e contornos regulares, 

esconde-se um pneu sobresselen-

te (e há ainda espaço para guardar 

pequenos objectos). O rebatimento 

dos bancos traseiros aumenta a ca-

pacidade para 1290 litros e cria um 

fundo plano. 

O habitáculo é espaçoso, com 

dois bancos confortáveis e envol-

ventes à frente e lugar para três pes-

soas atrás. Predominam os plásticos 

rijos, mas a construção merece boa 

nota, não se notando ruídos, mes-

mo em pisos irregulares. Segunda 

impressão positiva: o painel de ins-

trumentos é muito funcional, intui-

tivo e completo, o volante tem bom 

tacto e o T-Roc é daqueles veículos 

que, pela resposta da direcção e fa-

cilidade de condução, após os pri-

meiros quilómetros já nos faz sentir 

completamente à vontade.

Sendo um SUV, isso não lhe tolhe 

a estabilidade em curva e a boa bre-

cagem, sem prejuízo do conforto 

que proporciona. O único senão é 

a visibilidade através do óculo tra-

seiro.

Confortavelmente sentados atrás 

do volante, fazemo-nos à estrada, 

revisitando o Alentejo, onde, nesta 

época, já predomina o verde, subs-

tituindo o castanho do sequioso Ou-

tono. O verde irá atingir todo o seu 

esplendor em Abril, sendo depois 

substituído pelo dourado estival, a 

terceira estação do ano alentejano, 

em termos cromáticos. A seca pare-

ce ter sido há séculos e o Guadiana 

vai cheio, sem semelhanças com o 

ribeiro enfezado que a custo corria 

em Novembro.

A paisagem convida à tranquili-

dade e o T-Roc desliza pela auto-es-

trada numa condução suave dentro 

dos limites de velocidade. Mas an-

dar em auto-estrada é quase como 

viajar de avião — é óptimo para ir 

de um ponto a outro, mas perde-

se a paisagem intermédia. Saímos 

lidade. Também em termos de es-

paço, oferece condições familiares: 

a bagageira arruma 602 litros (com 

a segunda fi la rebatida a capacidade 

cresce para 1650 litros) e há solução 

para transportar objectos com até 

1,70m de comprimento. No nível de 

equipamento com que se apresenta 

a concurso, o Style, a carrinha ganha 

em requinte: luzes Full LED, jantes 

de 17’’, barras no tejadilho, ar con-

dicionado automático, retrovisores 

a preto, etc.. 

Animada pelo diesel 1.6 de 110 cv, a 

i30 SW não arrebatará corações (ace-

lera dos 0 aos 100 km/h em 11,3 se-

gundos com uma velocidade máxima 

de 188 km/h), mas revela uma desen-

voltura razoável para o dia-a-dia de 

uma família, tirando sobretudo par-

tido de um binário máximo de 280 

Nm, logo disponível a partir das 1500 

rpm e constante até às 2500 rpm. 

Também muito familiares são os nú-

meros de consumos: 3,7 l/100 km, 

diz a marca e, não tendo sequer che-

gado perto dessa marca, confi rma-se 

a capacidade de ser económica.

Em termos de segurança, obteve 

o máximo das cinco estrelas Euro 

NCAP, ainda que não esteja entre os 

mais bem classifi cados: 88% na pro-

tecção de adultos, 84% na protecção 

de crianças, 64% na protecção de pe-

ões e 68% nos dispositivos auxiliares 

de segurança.

FOTOS: DR

RUI GAUDÊNCIO

Volkswagen T-Roc

Um SUV português com pais alemães

redução dos consumos — não sen-

do um híbrido, o T-Roc com o motor 

tricilíndrico 1.0 a gasolina comporta-

se como tal, mais económico em ci-

dade que em auto-estrada: a média 

fi nal baixou para 7,4 l/km e é possí-

vel, em cidade, não ultrapassarmos 

os 7,0 l/100km.

Para reforçar as suas característi-

cas de SUV urbano, o sistema Start/

Stop tem funcionamento impecável 

e o auxílio ao arranque em subida é 

uma referência. Confesso que, em 

carros com caixa manual, prefi ro o 

travão de mão ao travão electróni-

co, que, em paragens em subida, 

obriga muitas vezes a um jogo de 

pés para evitar que o veículo des-

caia. Porém, o SUV de Palmela, com 

uma bem escalonada caixa manual 

de 6 velocidades de fácil manuseio, 

comporta-se como se tivesse caixa 

automática — mesmo em subidas 

mais íngremes, a viatura não descai 

um milímetro. Em recuperações e 

ultrapassagens, não sendo um des-

portivo, os 115cv proporcionam um 

desempenho satisfatório.

Junte-se uma altura ao solo de 

1610mm, um diâmetro de viragem 

entre paredes de 11,1m, sistemas de 

navegação, de auxílio ao estacio-

namento com sensores à frente e 

atrás (uma parte do muito comple-

to equipamento de série do T-Roc 

no nível Style) e temos um veícu-

lo que, também graças às suas di-

mensões comedidas (4234mm de 

comprimento, 1819mm de largura e 

1573mm de altura), está como peixe 

na água nos mares urbanos. Porém, 

fora de estrada só consegue nadar 

em águas muito rasas e tranquilas… 

Para outras aventuras, há o T-Roc 

diesel com tracção integral.

Outro ponto muito positivo foi a 

pontuação máxima de 5 estrelas ob-

tida em testes conduzidos em 2017 

pela entidade avaliadora da segu-

rança dos novos veículos à venda 

na Europa, o Euro NCAP, com 96% 

na protecção dos ocupantes adultos, 

87% nas crianças, 79% na protecção 

de peões e 71% nos dispositivos au-

xiliares de segurança.

Nada despiciendo é também o fac-

to de o T-Roc ser classe 1 nas por-

tagens.

por isso da auto-estrada e temos o 

primeiro choque: o computador 

de bordo marca uma média de 8,9 

l/100km e o depósito está a meio — 

consumos muito acima do anuncia-

do, mais próprios de um desportivo 

que o T-Roc não é.

A herança de Júlia Vinagre

Está na hora do almoço e rumamos à 

vila raiana da Terrugem, que alberga 

um dos santuários da gastronomia 

alentejana — o restaurante Bolota, 

uma criação da já falecida Júlia Vi-

nagre, grã-sacerdotisa da cozinha 

alentejana. Os seus sucessores man-

tiveram a tradição e continua a va-

ler a pena o desvio para visitar este 

templo de boa cozinha. São propos-

tos dois menus com preço fi xo por 

pessoa — um mais comedido a 20€ 

e outro de degustação, para “pesos-

pesados”, por 27,50€. Porém, em 

vez disso, optámos por escolher de 

uma lista bem recheada — que inclui 

pratos de porco preto, javali, perdiz, 

codorniz, etc. — o cozido de grão no 

tarro. Confecção impecável, carnes 

e vegetais de primeiríssima qualida-

de. Rematámos a refeição com um 

sortido de doces alentejanos.

Confortados com todos os sacra-

mentos gastronómicos, iniciamos a 

viagem de retorno, desta vez aban-

donando a auto-estrada. E o consu-

mo começa a descer. Mais surpre-

endente é o facto de, em trajectos 

urbanos posteriores, se manter a 

Conduzimos a versão 
com motor turbo 
1.0 TSI tricilíndrico 
com 115cv e nível de 
equipamento Style
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A casa especializada 
em café de especialidade

a Ao entrar no café Simpli, no nú-

mero 64 da Rua Braamcamp, em 

Lisboa, o estímulo sensorial é ime-

diato e inicia-se no olfacto. Cheira a 

café misturado com bolos num es-

paço onde a audição se prende na 

música jazz e nas conversas — em 

português e não só — dos clientes 

que enchem o espaço às 11h30 de 

segunda-feira. 

Para Mário Cajada, de 44 anos, o 

negócio da restauração não é nada 

de novo, já que também ele é dono 

dos restaurantes Champanheria do 

Largo e Mestizo. No entanto, com 

este café a ideia foi mesmo focar-se 

em algo que considera que os por-

tugueses consomem sem que sejam 

verdadeiramente apreciadores: o 

café.

“A ideia era fazer algo diferencia-

dor,” conta o investidor, que se en-

contra no meio há aproximadamen-

te oito anos. “O Simpli foca-se em 

produtos próprios e por isso o café 

tem um papel muito importante, já 

que é importado ainda verde dos 

produtores e torrado por nós.”

Um apreciador de café autopro-

clamado, Mário queria um espaço 

pensado à volta da segunda bebida 

mais vendida do mundo, já que con-

sidera que, em Portugal, falta um 

cia de café tão imersiva e rica, Mário 

achou por bem juntar a parte da pa-

daria e pastelaria, toda feita artesa-

nalmente no local. Da pastelaria são 

exemplos os croissants, as arrufadas 

e os pastéis de nata (todos a 1,20€), 

muito populares aos pequenos-al-

moços. Chegando à padaria, o pão 

varia todos os dias, entre pães de 

Mafra, de azeitona e outros mais.

Ao almoço servem-se todos os 

dias focaccias (3,50€), pizzas (3,50€ 

a fatia) e saladas e aos sábados há 

ainda a opção de brunch (8,50€ a 

15€). Por enquanto o espaço fecha 

aos domingos.

O café (em média 1,10€, podendo 

variar de acordo com a qualidade) 

utilizado no estabelecimento vai 

mudando, de duas em duas sema-

nas, de modo a dar oportunidade às 

pessoas de conhecerem a diferença 

entre todos os tipos. Para uso pes-

soal também é possível a venda do 

mesmo, que é moído de acordo com 

o tipo de máquina que o cliente tem 

em casa.

“Queremos mostrar às pessoas 

que existe uma alternativa ao café 

do dia-a-dia e que essa alternativa 

é melhor. É apenas preciso estar-se 

disponível para prescindir de alguns 

cêntimos,” conclui Mário.

Texto editado por Sandra Silva 
Costa

perder qualidade. Os empregados 

dão ainda conta da dosagem, cali-

bragem da máquina e temperatura, 

num processo onde tudo conta para 

extrair a bebida perfeita.

 

Tudo pensado ao pormenor

A decoração do espaço combina 

o moderno com o industrial, com 

mesas e cadeiras em tons chamati-

vos da terra e do grão do café. As 

luzes de tom amarelado conferem à 

mobília e ao chão um aspecto mais 

convidativo e caseiro. 

“Ao entrar num espaço gourmet, 

já não se aprecia só a comida mas 

sim a experiência: as cadeiras têm 

que ser confortáveis, as mesas da 

altura certa, a decoração a condizer 

com o conceito,” conta Cajada, com 

um conhecimento próprio de quem 

está no meio há varios anos.

Para acompanhar uma experiên-

Simpli Bakery & Coffee
Rua Braamcamp, 64
1250-096 Lisboa
Tel.: 21 3850608
Facebook: https://www.
facebook.com/simplicoff ee/
Horário: Segunda a Sábado 
das 8h às 20h

i

Maria Wilton

FOTOS: SEBASTIÃO ALMEIDA

Simpli Bakery & Coff ee

pouco esse alinhamento dedicado 

ao consumo de bom café.

“Eu comparo muito o café ao vi-

nho: há apreciadores e há viciados,” 

afi rma Cajada, com um sorriso. “Os 

viciados são aqueles que bebem seis 

ou sete cafés por dia para fi car acor-

dados. Os apreciadores não preci-

sam de café para despertar ou para 

ter mais energia. É para esses que o 

nosso café é pensado”, explica.

Conhecedor de todos os processos 

que passam por tornar um grão con-

siderado “de especialidade”, parti-

lha um pouco do seu conhecimento 

com um entusiasmo palpável. 

“O café é colhido à mão e sepa-

rado por processo manual, sendo 

seleccionado por ter poucos defei-

tos (sem bactérias ou fungos e com 

uma cor estandardizada),” explica 

Mário. “O que acontece aos outros 

cafés é que, por terem mais defeitos, 

são mais torrados de modo a que os 

mesmos sejam mascarados.”

Por não ter que ser tão torrado, o 

café servido no Simpli sabe pouco a 

queimado — logo é menos amargo 

que o café normal, não sendo preci-

so qualquer adição de açúcar.

Quem defi ne a pontuação do ca-

fé, explica o proprietário, é a SCAE 

(Specialty Coff ee Association of Eu-

rope), que o analisa com base nos 

defeitos: até 70 pontos insere-se o 

café comercial, de 70 a 80 o café 

premium e a partir dos 80 pontos 

encontra-se o café de especialidade, 

sem defeitos. 

“Aqui temos como objectivo não 

ter cafés abaixo dos 85 pontos,” es-

clarece ainda. “Claro que quanto 

mais pontos, mais caro fi ca o ca-

fé.” 

Para dar conta de um processo 

tão especializado é preciso formar 

os empregados com excelência, al-

go que Mário faz no estrangeiro, no 

Instituto Espanhol do Café, já que 

Portugal ainda não tem mercado 

para formação desse tipo. 

“Além deste processo todo de 

cultivo, colheita, seca, importação 

e torrefacção, ainda há outro proces-

so que não se deve descurar, que é a 

moagem do café,” diz o investidor.

No Simpli o café é moído na hora 

em que é servido, de modo a não 

Possibilidade 
de usufruir 
do café 
de eleição 
em casa

Fechado 
aos domingos

+  —
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Iupii! Estamos na época dos sumos de laranja 
feitas com laranjas acabadinhas de apanhar 
das árvores do Algarve!

a O sumo de laranja é a bebida 

em que todos somos peritos desde 

criancinhas. Recentemente investi 

num espremedor de alavanca 

igual ao que vi usar na Sicília que 

tem feito o sumo mais delicioso 

que já bebi.

A máquina não tem segredo. 

Limita-se a extrair só o sumo. O 

resultado é um sabor decadente e 

delicioso que é 100% sumo. Claro 

que este sumo é menos saudável 

porque não tem fi bra nenhuma. As 

máquinas eléctricas extraem mais 

fi bra e até casca, azedando o sumo, 

mesmo que depois se fi ltre para 

tirar a maior parte da fi bra.

Para arrumar a questão da 

saúde é preciso ver que levamos 

cinco minutos para beber o sumo 

de cinco laranjas inteiras. Se as 

comêssemos uma a uma, gomo 

a gomo, talvez não quiséssemos 

comer mais de duas, até porque a 

fi bra das laranjas causa saciedade, 

para além dos benefícios intestinais 

óbvios.

Espremendo à mão também 

se conseguem bons resultados 

porque a extracção é menor ou 

maior conforme a pressão que 

fi zermos. Para fazer um sumo mais 

delicioso basta carregar pouco. 

Claro que é um desperdício mas 

o que é um desperdiciozinho de 

vez em quando? Infelizmente, 

estamos habituados ao sabor 

fi broso das laranjas excessivamente 

espremidas pelas máquinas que 

convertem as laranjas no máximo 

de líquido possível, dando um 

sabor mais a casca do que a sumo.

Nada disto tem qualquer 

interesse se as laranjas não forem 

boas. Para serem boas não basta 

serem boas. Têm também de ser 

recém-apanhadas e não terem 

recebido tratamentos antifúngicos, 

banhos de cloro, ceras, colorações, 

condicionamento com gás, 

refrigerações ou qualquer outra 

das venenosas manigâncias com 

que prolongam artifi cialmente a 

“frescura” decididamente entre 

aspas das laranjas.

Se a laranja for realmente boa, a 

casca pode servir para cristalizar, 

fazer doces ou mezinhas.

Em Portugal há muitas laranjas 

muito boas. Variam imenso 

conforme os climas, cada uma 

com a sua personalidade. Tal 

como acontece com a uva e toda 

a fruta, pode-se fi car com uma 

ideia da doçura e acidez conforme 

as temperaturas. Nem é preciso 

viajar muito. Aqui perto de mim há 

encostas soalheiras com laranjas 

mais docinhas e pomares mais 

sombrios com laranjas mais ácidas. 

Todas são deliciosas. 

É um grande prazer fazer viagens 

de automóvel por Portugal fora 

comprando laranjas pelo caminho. 

Os preços são sempre muito baixos 

e a qualidade é sempre excelente. 

Também as pessoas que cultivam 

fruta são sempre simpáticas e 

generosas. Para além do prazer 

meramente gastronómico há 

um prazer humano, ecológico e 

cultural que é inigualável.

Num extremo estão as 

laranjas tropicais. A casca é 

esverdeada (porque é o frio que 

faz a cor alaranjada) e a fruta é 

extremamente doce, sem acidez ou 

complexidade de qualquer espécie.

As melhores laranjas, quanto 

a mim, são as do Algarve, 

embora acredite que também 

sejam irresistíveis as do Douro. 

Graças às investigações de Idálio 

Revez e de Carlos Filipe aqui no 

PÚBLICO, atentos aos problemas 

dos produtores algarvios, fi quei a 

conhecer o admirável site de José 

Mendonça que está a funcionar 

desde 2011: laranjadoalgarve.com.

Por 17 euros ele entrega-lhe em 

casa (ou no trabalho) 10 quilos 

das laranjas que ele cultiva com 

todos os carinhos e nenhuns dos 

venenos. Esse preço já inclui os 

transportes que são obviamente 

caros. Mesmo assim, cada quilo 

sai a 1,70 euros — o que é pouco 

por laranjas New Hall da melhor 

qualidade. 

As laranjas ditas de sumo custam 

menos 1 euro mas são iguaizinhas 

Quando se 
telefona para 
o número que 
está no site 
responde José 
Mendonça. 
Escusado será 
dizer que é um 
prazer falar de 
laranjas com 
este grande 
senhor

Miguel Esteves Cardoso

às outras. São apenas mais 

pequenas. 

Caso se queiram 15 quilos o 

preço do transporte é menor e os 

5 quilos a mais saem apenas a 5 

euros: 22 euros pelas maiores, 21 

euros pelas mais pequenas.

O próprio José Mendonça explica 

que “vai com certeza achar a 

diferença (frescura, sabor e cheiro) 

ao consumir” aquela “fruta colhida 

no próprio dia do envio”. “A nossa 

fruta é sempre colhida no próprio 

dia do envio e NÃO LEVA com os 

fungicidas e ceras (tão prejudiciais 

à saúde) com que é tratada toda a 

fruta comercializada nos grandes 

canais de distribuição.”

O esquema é simplicíssimo. As 

colheitas são feitas às segundas, 

terças, quartas e quintas e são 

entregues às terças, quartas, 

quintas e sextas. Parece impossível 

mas é verdade porque aconteceu 

comigo: quando se telefona para o 

número que está no site responde 

o próprio José Mendonça. 

Escusado será dizer que é um 

prazer falar de laranjas com este 

grande senhor! 

VIRGÍLIO RODRIGUES

O gato das botas 
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MINI pede Óleo de Motor Original MINI. Consumo combinado de 2,1 l/100 km.
Emissões de CO

2
 de 49 g/km. Viatura não contratual. *Soma histórias.

#ADDSTORIES*

MINI COUNTRYMAN HÍBRIDO PLUG-IN.
CRIA A TUA PRÓPRIA HISTÓRIA.

SÁBADO ÉPICO.
DOMINGO ELÉTRICO.


