
Das marcas com história aos 
artistas artesãos, a cutelaria 
artesanal portuguesa está a 

despertar cada vez mais interesse

FAZEDORES DE FACAS
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P
aulo Tuna precisava que o dia tivesse 
mais tempo. Está na oficina há 12 
horas e quando sai ainda deixa 
coisas por fazer. O topo da carreira 
de cuteleiro é fazer o próprio aço e 
Paulo Tuna, 44 anos, para lá caminha: 
“Tenho o sonho de fundir ferro e 
carbono a partir de minério português, 
para poder dizer que a faca é 100% 
nacional.” Desengane-se quem pensa 
que lhe leva o desenho para ser 
replicado. “Recuso-me a copiar o 

modelo que pode ser esteticamente bonito, mas 
em que não acredito”, justifica. As mais de 500 
facas que já fez – de pão, para sushi, de mesa, 
cutelos e até espadas – dão-lhe autoridade para 
falar do assunto. 

Paulo Tuna faz facas únicas a custarem algumas 
centenas de euros. Não há duas peças iguais, 
a martelada na lâmina é como se fosse a sua 
impressão digital. No entanto, o cuteleiro não põe 
de parte a ideia de criar um modelo de uma faca 
de mesa ou de uma navalha e mandar produzir em 

série numa fábrica. Só assim lhe sobrará tempo 
para fazer facas de chefe e ainda imaginar uma 
nova todos os dias.

Transmontano de Vila Real, aos 8 anos o avô 
deu-lhe o seu primeiro canivete; aos 14, um 
machado. Com eles, fazia os seus brinquedos 
em madeira. Depois de ter completado o curso 
de Artes, em Vila Real, em 1995 entrou na Escola 
Superior de Artes e Design, nas Caldas da Rainha, 
para Pintura e Escultura. Seguiu-se uma dúzia 
de anos como funcionário público, a trabalhar 
em escultura como técnico superior, antes de ser 
professor nas oficinas da mesma escola.

MINÚCIA E MATERIAIS NOBRES
Fazer uma faca é, para Paulo Tuna, um processo 
de modelação, em tudo semelhante ao manusear 
blocos de pedra na escultura, só mudam as 
dimensões. As paredes da sua oficina com pé-
direito alto funcionam como uma tela em branco 
na qual gosta de desenhar a carvão os primeiros 
esboços. O torno, a bigorna, a serra e o martelo 
são peças portuguesas encontradas em feiras e 

As facas de chefe puseram 
a cutelaria na moda e os 
artesãos não têm mãos a 
medir. Para cortar, picar, 
fatiar ou desossar, o mais 
difícil é encontrar o ponto 

de equilíbrio entre a dureza 
e a flexibilidade da lâmina. 

Da região das Caldas  
da Rainha até Palaçoulo,  
em Miranda do Douro, 

fomos à procura dos 
segredos deste ofício  

A arte de 
moldar o aço

 S Ó N I A  C A L H E I R O S *  scalheiros@visao.pt
 J O S É  C A R L O S  C A R V A L H O

Na Ivo Cutela-
rias (1954), são 
os três netos do 
fundador que 
fazem as hon-
ras da casa: Ivo, 
24 anos, Rafael, 
27, e Gonçalo, 
30. O pai, Antó-
nio Ivo Peralta, 
59, faz questão 
de tratar de 
determinados 
assuntos



 2 6  N O V E M B R O  2 0 2 0  V I S Ã O     93

velharias, onde também costuma comprar facas 
antigas a juntar à coleção de 150 canivetes. O seu 
trabalho e o de Carlos Norte é valorizado pela 
minúcia da mão de obra, pelos materiais nobres, 
mas também pelos cunhos do artista e da região. 
Juntos, em 2012, deram conta da encomenda do 
chefe Leonardo Pereira: 100 facas para o Noma, 
em Copenhaga, na altura “o melhor restaurante 
do mundo”. Outros chefes seguiram o exemplo. 
Para o restaurante Loco, em Lisboa, Alexandre 
Silva encomendou dez facas para pratos de carne 
todas diferentes. Também Vasco Coelho Santos, 
do Euskalduna Studio, no Porto, e João Rodrigues 
do Feitoria, em Lisboa, quiseram facas feitas à 
medida. Mas, apesar da visibilidade ganha, não são 
estes os seus maiores clientes. 

UMA REGIÃO COM TRADIÇÃO
Nas Caldas da Rainha, entre Santa Catarina, Relvas 
e Benedita, já existiram perto de 60 cuteleiros, 
agora não passam a meia dúzia. Há uma década, 
Carlos Norte, 50 anos, e outros artesãos do aço 
criaram o coletivo Lombo do Ferreiro, numa 
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alusão ao sítio arqueológico no concelho de 
Alcobaça, onde foram identificados numerosos 
vestígios de atividade metalúrgica. Na internet, 
abriu a Loja das Facas, para promover os canivetes 
tradicionais portugueses, alargando depois o 
catálogo a outras marcas. 

É na oficina do avô que Carlos dá forma às 
chapas de aço. Estudou Engenharia Mecânica, 
trabalhou em eletrónica e na construção de 
máquinas. A visitar feiras e capitais de cutelaria de 
luxo, o verdadeiro engenhocas deixou-se fascinar 
pelo aço: “Na cutelaria de autor, não há uma 
peça igual à outra.” Quando se está a começar é o 
perfecionismo japonês que serve de inspiração. 
A aprendizagem do tratamento térmico do aço 
já a tinha e aprofundou-a na sua passagem pelas 
fábricas da região. No programa televisivo Forjado 
no Fogo, no Canal História, Carlos apareceu com 
a Falcata Lusitana, uma espada de combate curto, 
a preferida de Viriato. Apesar do mediatismo, é no 
canivete que quer continuar a apostar, até porque 
ainda conta com a ajuda do pai, e já são poucos 
os que têm paciência para os fazer. Um objeto 
complexo com vários mecanismos incorporados, 
daí a dificuldade em automatizar máquinas e 
afinações que consigam produzir canivetes em 
larga escala. 

Na oficina, cada bancada tem a sua função e 
cada caixa guarda algumas relíquias. Há materiais 
muito diferentes: cornos de veado, de antílope, 
de búfalo torneado e de cabra-montês, raiz de 
oliveira e pequenos pedaços de buxo, ébano e 
nogueira, partes de dente de mamute (inteiro pode 
custar quatro mil euros), madrepérola e casca de 
tartaruga. Porque quanto mais estranho, melhor.

A ideia de que as facas de chefe industrializadas 
são baratas e de qualidade inferior às concebidas 

Na Icel, fundada há 75 
anos, o departamento só 
para afiar as facas à mão 
garante o dobro da qualida-
de em relação às máquinas

Carlos Norte

  F A C A  D E  C H E F E

Se se quiser 
ter apenas uma 

faca, esta é a 
aconselhada.  

O ideal é que tenha 
20 centímetros de 
lâmina, cuja ponta 

é ligeiramente 
curvada e a acabar 

em bico

 L E G U M E S

Mais pequena do 
que a faca de chefe, 

esta faca com 13 
centímetros de 

lâmina é multiúsos. 
Ideal para tarefas 
de maior precisão, 

como retirar  
as sementes 

 do pimento ou 
limpar camarão

 P Ã O

Lâmina longa,  
sem ponta 

arredondada e 
com serrilhado na 
zona do fio que vai 
ajudar a cortar o 

pão com facilidade, 
principalmente a 
côdea mais rija.  

Boa também para  
a casca do ananás

Afiadíssimas
Cada faca é produzida 

para desempenhar 
 uma função específica.  
Sete modelos básicos  
que não devem faltar  

na cozinha
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pelos ferreiros especializados é falsa e um puro 
preconceito. Na verdade, foram os grandes 
mestres cuteleiros que fundaram as fábricas 
da região Oeste onde ainda hoje perdura o 
conhecimento. Uma enternecedora história de 
amor está na base da Ivo Cutelarias (1954), depois 
de João Ivo Peralta passar vários anos a ir de 
Santa Catarina até ao Algarve, de bicicleta, vender 
navalhas ao pai de Maria das Dores Cabrita. Mais 
de 65 anos passados, são agora os três netos do 
fundador que fazem as honras da casa. Gonçalo, 
30 anos, como diretor comercial, Rafael, 27 anos, 
responsável financeiro, e Ivo, 24 anos, chefe de 
produção. O seu pai António Ivo Peralta, 59 anos, 
faz questão de tratar de determinados assuntos e, 
não fosse a pandemia, teríamos encontrado Maria 
das Dores Cabrita, 85 anos, por entre aço, plástico 
e madeira – as principais matérias-primas deste 
ofício. 

Por estes dias, os três irmãos estão a 
desenvolver facas de estilo japonês, apetecíveis 
para os profissionais. A fórmula certa passa 
por encontrar o peso equilibrado entre o cabo 
e a lâmina. São milhares de moldes de facas, 
impossíveis de contabilizar. A grande diferença 
do portefólio da Ivo Cutelarias está nas facas 
forjadas, feitas de um pedaço único de aço 
desde a lâmina até ao cabo, ao contrário das 
facas estampadas, mais simples, com cabo de 
plástico (ou madeira) injetado no aço. Esta fábrica 
guarda a única forjaria clássica de Portugal, um 
processo antigo e muito vantajoso na redução 
de desperdício. “Não dependemos de ninguém”, 
sublinha Gonçalo. Aliás, fazem facas forjadas 
para cutelarias de países como Itália, França ou 
Alemanha. Um verdadeiro embaixador português 
tal como a vizinha Icel, na Benedita, a produzirem 
sobretudo para hotelaria, restauração e empresas 
de processamento como matadouros, talhos e 
peixarias. 

Fundada há 75 anos pelas famílias Jorge e 
Serralheiros, a Icel vai na terceira geração, com 
Nuno Radamanto, diretor-geral, e Carolina 
Jorge, no marketing. Em 2004, tornou-se a 
primeira empresa metalúrgica do mundo com 

Paulo Tuna

 S A N T O K U

Em tudo 
semelhante à 

faca de chefe, tem 
origem japonesa. 
Além de picar e 

fatiar, os alvéolos 
na lâmina permitem 
cortar ingredientes 

mais pegajosos, 
como carne, por 

exemplo, evitando 
que esta fique 

colada à lâmina

  D E S O S S A R

Com a lâmina 
pontiaguda, fina na 
extremidade e uma 
certa curvatura, é a 
faca mais adequada 

para separar os 
ossos de um frango 

e cortá-lo aos 
pedaços. Não  
é a faca certa  

para peixe

 C U T E L O

Existe o tipo 
europeu, de maior 
espessura, mais 
pesado, e o estilo 
chinês, usado na 

Ásia, mais pequeno 
e de espessura  

mais fina. Fazem 
diversos tipos  

de corte, desde 
fatiar a cortar com 
rapidez e precisão

 T O M A T E 
 E  Q U E I J O

A microsserrilha 
desta faca mais 

pequena não deixa 
amassar frutos com 
pele mais rija, como 
tomate ou pêssego, 
mas também passa 
bem na casca dura 
de alguns queijos
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certificação ambiental e, desde então, a água 
e o ar utilizados, em grandes quantidades, no 
processo de fabricação merecem uma atenção 
especial. Com uma estação de tratamento própria, 
a água é devolvida limpa à rede pública e o ar 
regressa à atmosfera ainda mais puro. Logo à 
entrada da fábrica, uma prensa de corte mantém-
se ali quase em exclusivo para, todos os anos, 
produzir 400 mil pequeninas facas de mesa com 
cabo de madeira prensada para os gregos. Em 
contraponto, um cutelo enorme é fabricado para 
os holandeses. Chamam-lhe “abre-cabeças”, pois 
nos matadouros dos Países Baixos não gostam 
de usar serras elétricas. Célebres pelos canivetes 
suíços, a Victorinox gosta de produzir aos milhões, 
por isso, todas as encomendas de dimensão mais 
pequena são feitas na Icel. A existência de uma 
serração na fábrica é outra garantia de qualidade. 
Apesar de a madeira ser cada vez menos usada 
nas cozinhas profissionais, em nossas casas e nos 
restaurantes houve um aumento do consumo, 
até de madeiras novas como a oliveira. E o 
departamento só para afiar as facas à mão garante 
o dobro da qualidade em relação às máquinas. 

DE PALAÇOULO PARA O MUNDO
No Planalto Mirandês, a 20 quilómetros de 
Miranda do Douro, a pequena aldeia de Palaçoulo, 
com pouco mais de 550 habitantes, anda há 
muito nas bocas (e nas mãos) do mundo. Dali 
saem as navalhas e as facas artesanais mais 
antigas de Portugal, a partir de um negócio que 
foi fundamental para travar a imigração nesta 
aldeia transmontana. Como as da Cutelaria 
Martins, criada em 1954 pelo ferrador José Maria 
Martins que, além das ferraduras para animais, 
se dedicou ao fabrico manual de navalhas para 
uso dos agricultores, “como a pé de cabra, com o 
cabo redondo para não lhes furar os bolsos”, conta 
Alberto Martins, 49 anos, o mais novo dos quatro 
filhos que tomam conta do negócio. 

O trabalho feito à mão continua a ser 
fundamental no fabrico de navalhas e canivetes, 

de facas de cozinha (usadas em steakhouses como 
o Terminal 4450, em Leça da Palmeira) ou de caça. 
“Uma navalha é manipulada umas 80 vezes até 
ficar pronta”, explica Alberto Martins, enquanto 
nos guia pelas diferentes etapas do processo de 
fabrico: das placas de aço cortadas em retângulos 
às lâminas revestidas, tratadas e polidas vezes sem 
conta, à madeira (freixo e azinheira, sobretudo, 
mas também oliveira, pau-santo da Índia, ébano e 
bubinga) cortada, lixada e arredondada à medida 
de cada cabo. “Associar a História ao produto” 
é uma preocupação da cutelaria. “Precisamos 
de saber de onde vimos, para onde vamos e 
queremos caminhar”, diz o responsável pela 
empresa, que exporta um quarto da produção (por 
ano, fazem meio milhão de peças) para o mercado 
da saudade. O Kit Merendeiro é um dos exemplos: 
uma pequena tábua de madeira com uma faca 
de corte para queijos e enchidos, a pensar 
nas populações do Interior. “Só existe porque 
estamos em Trás-os-Montes”, atira Alberto. Mas 
há outros, como a coleção de navalhas inspirada 
no rio Douro (das aves de rapina ao casario da 
Foz do Porto), as temáticas (de apicultor, pesca 
ou ciclismo) ou da Amizade, surgida durante 
a pandemia, em edição numerada, pensada 
“como forma de expressão e comemoração da 
afetividade”. No fundo, tornam-se peças de família 
que passam de geração em geração.   
*Com Florbela Alves

“Uma navalha 
é manipula-
da umas 80 
vezes até ficar 
pronta”, explica 
Alberto Mar-
tins, 49 anos, o 
mais novo dos 
quatro irmãos 
que tomam con-
ta da Cutelaria 
Martins

CUTELARIA 
MARTINS

R. da Indústria, 
5, Palaçoulo, 
Miranda do Douro 
> T. 273 459 128 > 
cutelariamartins.
com

ICEL – INDÚSTRIA 
DE CUTELARIAS DA 
ESTREMADURA

Av. Padre Inácio 
Antunes, 45, 
Benedita  > T. 262 
925 030 > icel.pt

IVO CUTELARIAS

EN360, 20, Santa 
Catarina > T. 
262 925 340 > 
ivocutelarias.com

LOMBO DO 
FERREIRO

Loja das Facas 
> R. 10 de Julho, 
10, Relvas, Santa 
Catarina > T. 262 
098 585 > seg-sex 
9h-19h (visitas 
com marcação) > 
lombodoferreiro.pt 
> lojadasfacas.pt

PAULO TUNA – THE 
BLADESMITH

R. Adelino Soares 
de Oliveira, 
19, Caldas da 
Rainha > T. 96 
203 7446 > www.
thebladesmith.pt



 2 6  N O V E M B R O  2 0 2 0  V I S Ã O     97

TRÊS FORTES
A Figueira da Foz é conhecida pelas suas praias míticas, mas 
também pela sua posição privilegiada, que fazia da vila um lugar 
muito cobiçado por piratas. Para proteger a Figueira destes ataques 
imprevistos, foi construído, no final do século XVI, o Forte de Santa 
Catarina, junto à foz do Mondego. Com o Forte de Palheiros e a For-
taleza de Buarcos, forma o famoso “triângulo defensivo” da cidade.

NÚCLEO MUSEOLÓGICO DO MAR 
O mar é uma presença constante na Figueira e este museu, locali-
zado em Buarcos, é uma homenagem à história e às tradições da 
região, e às comunidades que as mantiveram vivas.  Um conjunto 
muito diverso de registos documentais, que inclui embarcações, 
redes e uma parafernália de instrumentos das artes piscatórias, as-
sim como trajes, registos escritos, fotografias e filmes, testemunha 
o encontro único do homem com a realidade marítima à sua volta.

PALÁCIO SOTTO MAIOR
Mandado construir no século XIX por Joaquim Sotto Mayor, um 
homem de negócios emigrado no Brasil, este palácio é um dos 
ex libris da Figueira, admirado pela sua beleza e originalidade. 
Inspirado nos palacetes franceses da época, o projeto de ar-
quitetura de Gaston Landeck é conhecido pelos seus interiores 
profusamente decorados e cheios de detalhes. 

IGREJA DA MISERICÓRDIA DE BUARCOS
É aqui, na Igreja da Misericórdia, que há cinco séculos os bra-
vos  pescadores de Buarcos fazem as suas preces antes de 
arriscarem a vida no mar. Um lugar de grande relevo espi-
ritual, e valor patrimonial, reabilitado recentemente com o 
apoio do Fundo Rainha D. Leonor da Santa Casa da Miseri-
córdia de Lisboa.  
Fundada por D. Manuel I, a igreja mantém características do 
final do século XVI e testemunha as intervenções dos séculos 
seguintes, nomeadamente no período Barroco.  Para além da 
Igreja, foram reabilitadas a sacristia e a tribuna dos mesários, 
recuperando o seu esplendor original. A fachada, de linhas 
austeras, evidencia a estrutura do portal barroco, encimado por 
um nicho com uma imagem quinhentista de Nossa Senhora das 
Misericórdias, da escola coimbrã. No interior, o bonito retábulo 
central do Altar Mor, datado de 1600, apresenta a Anunciação e 
a Visitação. Nos retábulos laterais, está representado o nasci-
mento de Cristo, com a Adoração dos Magos e a Adoração dos 
Pastores. As composições simples de azulejos hispano-árabes 
emolduram as restantes paredes da igreja.
Também a escultura tem destaque aqui. Sob o presbitério, en-
contra-se um grupo escultórico em pedra, de finais do século 
XVI, com sete imagens em redor de Cristo, representando a 
Deposição no Túmulo, nas Deposições de João de Ruão.

BUARCOS

Um mar  
de cultura
Pelo longo areal da Praia da Claridade 
chega-se a Buarcos, para muitos,  
a freguesia mais autêntica da Figueira  
da Foz. Uma antiga vila de pescadores onde 
a história e a cultura são, como as ondas  
do mar, um misto de bravura e beleza

+ 
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C O M E R  E  B E B E R

comer&beber@visao.pt

 P O R
M A N U E L 

G O N Ç A L V E S 
D A  S I L V A

Vamos lá descontrair
Tão fáceis e tão agradáveis

Todos os vinhos, quando bem feitos, merecem respeito, 
goste-se ou não deste ou daquele. O perfil de um vinho 
pode ficar traçado por fatores naturais – solo, clima, castas 
e outros – ou ser desenhado pelo enólogo em função dos 
tipos de uvas de que dispõe ou da preferência do mercado  
a que o destina. De qualquer forma, a diversidade de vinhos 

é uma bênção para o consumidor, que pode escolher o que lhe apetece 
ou julga mais adequado às circunstâncias do momento.

A VISÃO publica, nesta edição, uma longa lista de vinhos 
escolhidos entre os melhores provados ao longo do ano. Diferentes 
entre si e de valor desigual, mas todos uns senhores. Aqui, em 
jeito de contraponto, sugerimos três vinhos muito fáceis, baratos 
e agradáveis, no momento adequado de conversa, de petisco ou de 
refeição: um espumante inesperado e dois tintos novos – colheita de 
2020 – do Minho e do Dão.

O espumante é das Caves Altoviso, empresa bairradina que vem  
de meados do século passado, que ganhou prestígio, decaiu  
e andou meio desaparecida, mas ativa, sobretudo na área dos licores  
e bebidas similares, e que quer regressar aos seus bons velhos tempos, 
nomeadamente na produção de espumantes.

O Arca Nova Primoris acrescenta ao seu tipicismo usual, que 
advém das uvas da casta regional vinhão e da vinificação com 
leveduras indígenas, o facto de não ter, este ano, adição de sulfitos, 
a fim de “inovar e melhorar a qualidade”. E recomenda-se que seja 
servido “num copo ou na tradicional malga de vinho verde tinto, 
harmonizando com a adequada gastronomia portuguesa e, sobretudo, 
na melhor companhia”.

O Titular Dão Novo é mais um monocasta: Jaen. Produzido 
pela Caminhos Cruzados na Quinta da Teixuga, em Nelas, tem 
pergaminhos, os quais muito devem à técnica de maceração carbónica 
e à consequente obtenção de um vinho sedutor no nariz e muito suave 
na boca, diferente, para ser bebido de modo informal. 

Um espumante bairradino, de Baga; um tinto novo minhoto,  
de Vinhão; e um Dão Novo, de Jaen, já clássico neste tipo de vinhos

Altoviso Espumante Cuvée 
Blanc de Noirs Baga 

 Reserva Bairrada Brut 2015 
Espumante branco 

elaborado com uvas 
da casta tinta Baga, 
que é soberana na 

Bairrada. Tem aspeto 
brilhante, bolha muito 
fina e persistente, cor 
amarelo-palha com 

alguns laivos de âmbar, 
aroma limpo e frutado 
com notas minerais e 

leve tosta, paladar fresco 
com boa cremosidade 
e final elegante. Bom 

aperitivo e também capaz 
de acompanhar toda a 

refeição. €6,80

Arca Nova Primoris Vinhão 
Vinho Verde 2020 

Vinhão, casta tinta, rainha 
da Região dos Vinhos 
Verdes, é a mãe deste 

Arca Nova Primoris, da 
Quinta das Arcas, em 
Valongo. A vinificação 

decorreu com leveduras 
indígenas e sem adição 

de sulfitos. Tem uma 
profunda cor vermelho-

-rubi, aroma fresco e 
bastante frutado, paladar 

forte com acidez viva, 
bem integrada, não 

adstringente, saboroso. 
Vai bem com pratos fortes 
da gastronomia tradicional 

portuguesa. €5,50

Titular Dão Novo Tinto 2020
De uvas tintas da 
casta Jaen, com 

maceração carbónica, 
da qual resulta um 

vinho com caraterísticas 
particulares: grande 

expressão aromática, 
em que avultam as 

notas frescas de frutos 
vermelhos e paladar 

macio com os taninos 
aveludados; bom sabor 

à fruta, acidez que baste 
para lhe dar frescura. 

Servido a 12 ºC, lembra 
castanhas, petiscos, 

sabores de Itália  
e do Oriente. €6,95
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PICA-PAU ASIÁTICO

Um petisco português com o toque aromático, 
fresco e picante da gastronomia asiática

Para lá de guloso

APOSTO QUE É DIFÍCIL NÃO ENCONTRAR UMA TASCA 
OU UMA CERVEJARIA, PELO MENOS EM LISBOA, QUE 
NÃO SIRVA PICA-PAU, ou não se tratasse este de um dos 
petiscos lisboetas mais famosos e apreciados. Perfeito 
para partilhar, pode ser feito a partir de diversos tipos 
de carne e envolve um ritual de lamber os dedos: picar a 
carne, molhar o pão no molho e repetir uma e outra vez 
até não sobrar mais nada. Quando provar esta receita 
de pica-pau asiático, a sua reação vai ser exatamente 
a mesma, não tenho qualquer dúvida. É que se não 
consegue resistir a pequenos pedaços 
de carne mergulhados num 
molho para lá de guloso, imagine 
o que será juntar-lhe o toque 
aromático, fresco e picante 
tão característico da 
gastronomia asiática.  
Já está a salivar?

INGREDIENTES
Para 4 pessoas

•  Óleo de girassol 
q.b.

•  300 g de lombo  
de vaca, em cubos

•  4 dentes de alho 
picados

•  5 fatias de gengibre 
picadas

•  2 malaguetas 
cortadas em 
rodelas finas

•  1/2 c. de sopa  
de óleo de sésamo

•  6 c. de sopa  
de molho de ostra

•  1 c. de sopa  
de molho de soja

•  Coentros picados  
a gosto

•  2 c. de chá  
de sementes  
de sésamo pretas

PREPARAÇÃO
Deite o óleo numa 
frigideira e leve a lume 
alto. Quando estiver 
bem quente, frite  
a carne. Reserve-a. 
Aproveitando a  
mesma frigideira, 
reduza o lume e frite  
o alho, o gengibre  
e a malagueta. 
Adicione o óleo  
de sésamo, o molho  
de ostras e o molho  
de soja. Quando estiver  
a ferver, junte a carne  
e envolva-a no molho. 
Retire do lume  
e adicione os coentros 
e as sementes  
de sésamo.  

qualquer dúvida. É que se não 
equenos pedaços 
os num 
loso, imagine 
e o toque 
picante 

a.
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SABORES INDIANOS
Servidas como entrada, prato principal  
e sobremesa, à unidade ou em menu,  
n’A Chamuçaria, em Telheiras, há chamuças 
para todos os gostos. O restaurante abriu 
recentemente e está a funcionar apenas para 
entregas e takeaway. Para saborear, em casa, 
contam-se nove receitas salgadas: frango 
(com e sem picante), camarão, batata picante, 
choco e lulas, vegetais, cabrito, peixe e lentilhas 
amarelas. E ainda três versões doces: tarte de 
maçã, chocolate negro picante e a cremosa do 
chefe. Para complementar a refeição, não faltam 
arroz basmati, chips de batata-doce, mandioca 
e os molhos de leite de coco, caril e lentilhas 
amarelas. S.P.

R. Prof. Carlos Teixeira, 7A, Lisboa > T. 93 239 8021, 21 192 
0777 > Entrega própria, pela Uber Eats e Glovo, em Lisboa

D E C A S T R O

COMIDA TRADICIONAL
As limitações no setor da restauração, 
devido à pandemia, vieram dar força aos 
restaurantes virtuais. O mais recente 
é o deCastro, do chefe Miguel Castro e 
Silva, com uma ementa de comida tradicional portuguesa, 
preparada na cozinha do Colégio da Bafureira, na Parede, 
em Cascais, e entregue pela Uber Eats. À escolha, entre 
outras opções, há brás de pato com curgete e cogumelos 
(€13,50), bolinhos de bacalhau com arroz de tomate (€9,50), 
lulinhas fritas com maionese de lima (€7,50), francesinha de 
carnes assadas com batata frita (€13,50), pastéis de massa 
tenra (€5/3 unidades) e empadas de galinha (€6/3). Conte 
ainda com sobremesas e uma seleção de bons vinhos do 
Douro, do Dão e do Alentejo. S.P.

ter-dom 17h30-22h30 > Entregas pela Uber Eats, na zona da Parede,  
de Carcavelos e de São Domingos de Rana

S P I R I TO  C U P C A K ES

BROWNIES OU COOKIES?
A Spirito, marca de doces nascida em Braga que se 
estendeu ao Porto, abriu uma loja online, com entregas 
para todo o País. Difícil será escolher entre as nove 
variedades de brownies (€10/12 unidades), como o original, 
com manteiga de amendoim, nozes, cheesecake, M&M’s, 
chocolate branco, coco e noz-pecã, ou os seis sabores de 
cookies (€10/4 unidades): avelã e chocolate, Oreo, pistácio 
e caramelo salgado, entre outros. “A ideia é ir alargando a 
oferta a outros produtos”, assegura Nuno Freitas, o mentor 
da marca, que lançou uma coleção de frascos de álcool 
gel perfumado com as mesmas fragrâncias dos doces 
(bubblegum, vanilla frappé, raspberry cupcake...). F.A. 

spiritocakes.com > Entregas grátis para todo o País (mínimo €19,90)

Comer (DENTRO E FORA DE CASA)
RESTAURANTES VIRTUAIS,  ENTREGAS  AO DOMICÍLIO E  NOVIDADES DOCES.  
SETE SUGESTÕES AJUSTADAS A EST ES TEMPOS DE MAIOR RECOLHIMENTO
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DOÇURA EM CAMADAS
Depois do pudim, agora entregue em todo o 
País, da bola e da rabanada, o mestre pasteleiro 
Miguel Oliveira apresenta o mil-folhas de  
pudim do abade. São duas camadas de massa 
crocante, feita com manteiga clarificada, 
intercaladas pelo creme do pudim abade  
de Priscos, acompanhado de frutos silvestres 
(€6). A partir de 2 de dezembro e até dia 30,  
à quarta e ao sábado, a loja, em 
Campo de Ourique, 
em Lisboa, abre-se 
para entregar as 
encomendas de mil-
-folhas e rabanadas 
(€5,50). Nos restantes 
dias, estará a vender 
o pudim, em versão 
mini e grande. S.P.

R. 4 de Infantaria, 
75, Lisboa > T. 21 
607 9158 > seg-sex 
10h-13h, 14h-19h, sáb 
10h-13h > Encomendas 
pudimdoabade.com

R ES TA U R A N T E  P O R TO  N O V O

MENU COMPLETO
O restaurante do Sheraton Porto Hotel criou um serviço de 
takeaway e entregas ao domicílio. A cozinha do chefe Ilídio 
Barbosa pode agora ser saboreada em três menus completos 
de almoço e de jantar (€25,50 a €55/pessoa), ou com opção à 
carta. Nos pratos principais, há tripas à moda do Porto, bacalhau 
espiritual, galo capão assado em forno a lenha, cabritinho assado 
em forno a lenha, entre outras sugestões; e nas sobremesas, 
minipão-de-ló com pera bêbeda e queijo da serra e arroz-doce 
com limão e canela. Em alternativa, pode optar pelos menus  
de petiscos e de minissalgadinhos (€15 a €25/pessoa). F.A. 

Sheraton Porto Hotel > R. Tenente Valadim, 146, Porto > T. 22 040 4000 
> Encomendas: take@sheratonporto.com (24h antecedência) > Entregas 
no Grande Porto 

PÃ O - D E- LÓ  
D E  A L F E I Z E R Ã O

DE ALCOBAÇA PARA LISBOA
Segundo a tradição, a receita do 
pão-de-ló de Alfeizerão tem a 
sua origem no Mosteiro de Santa 
Maria de Coz, perto de Alcobaça, 
fundado no século XII pelo abade 
D. Fernando. Agora, não será 
necessário viajar até esta zona 
para saborear o bolo feito de 
ovos e cozido em panelas de 
cobre. A pensar nas limitações 
das deslocações, a Casa do Pão 
de Ló, que desde 1925 fabrica 
esta e outras especialidades, 
como trouxas-de-ovos, areias, 
gengibres e palitos de manteiga, 
lançou um serviço de entrega 
em Lisboa – mesmo a 
tempo do Natal. S.P.

Encomendas em 
paodeloemcasa.com 
> T. 262 999 558 > 
Entregas (valor mínimo €20), 
em Lisboa

F E I R A  D I G I TA L  V I N H O S  D O  A L E N T E J O

RENOVAR A GARRAFEIRA
A Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA) criou uma feira de vinhos online para 
apoiar muitos dos produtores da região com dificuldade no escoamento de stocks. Através 
da plataforma digital Dott, e em parceria com os CTT, é possível adquirir vinhos (à garrafa 
ou em packs de seis) diretamente à Adega de Borba, à Lusovini (Terras de Fialho, Tapada do 
Coronel), à Casa Agrícola Herdade do Monte da Ribeira (vinhos Pousio), à Adega Cooperativa 
da Vidigueira, Cuba e Alvito, entre outros produtores. A feira online estará disponível durante 
seis meses. F.A.

dott.pt/pt/page/vinhos-do-alentejo
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O ritual mantém-se há oito meses 
na Casa Fernando Pessoa, em 
Lisboa. De segunda a sexta, quando 
soam as quatro da tarde, abrem-se 
livros, procuram-se cantos 
sossegados, verificam-se os 

contactos, pega-se no telefone e liga-se. As 
Leituras ao Ouvido surgiram em meados de 
março, quando a primeira vaga da pandemia 
nos fechou em casa. Nessa altura, em que se 
multiplicavam iniciativas culturais nas redes 
sociais e na internet, a casa onde viveu o poeta, 
em Campo de Ourique, decidiu usar uma 
tecnologia mais antiga, o telefone, para ler 
poemas e histórias a quem estava em casa. 

Os telefonemas são curtos, cerca de dez 
minutos: saúda-se quem está do outro lado, 
fazem-se propostas para as leituras do dia, 
quem ouve escolhe. Podem ser textos de 
prosa, contos curtos, excertos de romances, 
poemas, não só de Fernando Pessoa e seus 
heterónimos, mas também de outros poetas 
contemporâneos – desde que sejam livros 
fáceis de encontrar. Aos interessados, basta 
ligar ou enviar um email, durante a semana, 
e inscrever-se. Depois, a equipa devolve a 
chamada no próprio dia ou nos dias seguintes. 

Passados oito meses, o ritmo abrandou, 

mas as Leituras ao Ouvido vão manter-se: 
“Temos ouvintes regulares, de todo o País. 
São sobretudo pessoas mais velhas, que vivem 
sozinhas”, diz Margarida Ferra, responsável 
de comunicação. Nesta segunda, 30, a Casa 
Fernando Pessoa celebra o seu 27º aniversário, 
o primeiro depois da renovação em agosto 
passado, com um programa especial, que 
inclui uma leitura performance sobre o 
poder da palavra (27 nov, sex 19h). Durante 
o fim de semana, estão agendadas uma 
oficina para adultos e crianças partindo das 
novelas policiais escritas por Pessoa (28 nov, 
sáb 11h, 8-14 anos); uma visita orientada à 
casa (29 nov, dom 11h), e Leituras ao Ouvido 
(28-29 nov, sáb-dom à tarde). Desta vez, as 
inscrições podem ser feitas no Facebook e no 
Instagram, “para chamar o público das redes 
sociais que aderiu inicialmente à iniciativa 
e depois se afastou, e atravessar fronteiras, 
nomeadamente até ao Brasil, onde temos 
muito público”, explica Margarida. No dia de 
aniversário, as portas da casa vão estar abertas, 
das 11h às 17h, com entrada livre, haverá 
uma visita comentada pela diretora, Clara 
Riso, com interpretação em Língua Gestual 
Portuguesa (16h) e descontos na livraria e na 
loja.  Inês Belo

Leituras ao Ouvido 
Ligados sem fios

D
.R

.

Casa Fernando Pessoa > R. Coelho da Rocha, 16-18, Lisboa > T. 21 391 3270 > Inscrições T. 91 434 2537 (seg-sex 
10h-18h) ou pelo email info@casafernandopessoa.pt

Nos dias úteis, a partir das quatro da tarde, a equipa da Casa Fernando Pessoa lê,  
ao telefone, poemas e textos curtos a quem está afastado das redes sociais

O Fabuloso Circo  
de Natal Porto
O novo espetáculo 
imersivo do atelier 
OCUBO recria, na 
galeria subterrânea 
da Alfândega do 
Porto, o ambiente 
vivido numa tenda 
de circo. Em  
O Fabuloso Circo 
de Natal, repleto 
de hologramas 
coloridos e 
de projeções 
virtuais, desfilam 
várias trupes: 
os Trapezistas 
Alpinistas,  
a Mulher Girafa,  
o Senhor Elefante, 
os Acrobatas 
Piratas, o Homem 
Bala, o Mágico 
Fabulástico, 
sem esquecer 
os palhaços ou 
os malabaristas 
que brincam com 
copos de vinho do 
Porto. “É um circo 
de todo o mundo, 
com uma narrativa 
de personagens 
vindas da Austrália, 
África, Nova 
Zelândia e China”, 
diz Nuno Maya, 
diretor criativo  
do atelier.  
O espetáculo, 
guiado pela voz 
de Nuno Markl, 
tem a duração de 
30 minutos e será 
apresentado em 
quatro sessões 
diárias, para 50 
pessoas, de terça  
a domingo.  F.A.

Alfândega do Porto  
> R. Nova da Alfândega, 
Porto > T. 91 012 0128  
> Até 10 jan, ter-dom 10h, 
11h, 17h, 18h > €6 a €9, 
menores 3 anos grátis
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Não há pais que não repitam esta frase até à exaustão. Cada vez mais crianças e jovens 
vivem imersos em tecnologia. Mas uma produtora de espetáculos nacional chegou para 
inverter a tendência e – através de um ecrã, é certo – promete, este Natal, por pais 
e filhos a divertirem-se em conjunto. MagiaNoGelo.com é a prova de que é possível 
inovar na Cultura em tempos de pandemia

A AM LIVE, produtora nacional de es-
petáculos, está apostada em criar me-
mórias de Natal únicas ao colocar pais 
e filhos a cantar, a dançar, a cozinhar e 
a experimentar coisas novas através do 
portal familiar MagiaNoGelo.com. A ideia 
é promover tempo de qualidade nas fa-
mílias através de uma experiência digital 
que acontece dentro e fora do ecrã.

O portal reúne os dois musicais no gelo 
de maior sucesso da AM LIVE: “O Peter 
Pan no Gelo” e “O Feiticeiro de Oz no Gelo”, 
juntamente com mais de 10 horas de con-
teúdos extra. Tanto os espetáculos como 
os conteúdos já estão disponíveis para 
compra na página MagiaNoGelo.com até 
10 de Janeiro, mantendo, mesmo neste 
ano atípico, a tradição dos espetáculos no 
gelo na época de Natal.

Como funciona?
Os acessos ao portal são vendidos a par-
tir de 6,99 euros, em magiaNoGelo.com, 
na Ticketline e nos locais habituais de 
venda de bilhetes. Cada acesso permite 
a criação de até três perfis de utilizador 

e dá para 15 dias de utilização. Mas tam-
bém existem acessos de 30 e 60 dias.

“A Magia no Gelo vai ser o grande su-
cesso deste Natal e promete emocionar 
e divertir todas as famílias do país”, refe-
re Nuno Barbot, Diretor Geral da AM Ex-
perience Group, grupo ao qual pertence 
a AM LIVE. “Além de dois espetáculos 
gravados ao vivo com toda a emoção, 
os conteúdos extra que integram esta 
experiência familiar bebem inspiração 
nas próprias personagens dos musicais. 
Serão elas a apresentar as receitas, o 
yoga, o karaoke, as coreografias, as ex-
periências, as atividades com materiais 
reciclados… Temos ainda 38 audiostories 
contadas por todas as personagens dos 
espetáculos para que, pais e crianças 
possam ter 38 noites mágicas povoadas 
por histórias para escutarem juntos, an-
tes de adormecer” explica o responsável.

Made in Pandemia
Quanto à origem do projeto, Nuno Bar-
bot explica: “quando o confinamento 
avançou, em março, houve uma receti-

vidade imediata ao streaming de espe-
táculos, sobretudo por parte das crian-
ças. Assim, durante 3 meses juntámos 
uma equipa multidisciplinar e criámos 
algo que vai muito além do streaming: 
uma experiência de Natal responsável, 
que combina tempo on e off screen e 
que está concebida para unir as famí-
lias”.

Nesta experiência pensada para esti-
mular a interação das crianças – tanto 
em casa como a partir da escola – com 
as atividades fora do ecrã, existe um 
Diário da Aventura, uma espécie de 
jogo lúdico-didático com um caminho 
organizado de atividades. “A Magia no 
Gelo consegue entregar aos nossos 
pequenos e grandes fãs momentos 
cheios de energia, atividade, movimen-
to, desafios e magia que resgatam a es-
sência do Natal: o tempo de qualidade  
em família. Esta é a nossa forma de di-
zer: Feliz Natal!”, remata o diretor geral  
da AM LIVE. Mais in-
formações em  www.
magianogelo.com.

“Larga o ecrã, miúdo!”
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Com a indústria musical 
então praticamente 
suspensa e à espera de 
melhores dias, o lançamento 
surpresa de Kriola, o último 
disco de Dino D’Santiago, 

foi um dos acontecimentos musicais 
desta primavera passada em 
confinamento. Conforme o músico 
explicou na altura, estava inicialmente 
previsto para meados de abril, mas 
depois de ter sido informado pela 
editora de que todos os novos álbuns 
iriam ser adiados durante algum 
tempo, decidiu antecipar o lançamento. 
“Era o que fazia mais sentido para 
mim, até porque coincidia com  
o aniversário do meu pai. Foi uma 
maneira de me sentir mais perto dele, 
numa altura em que tínhamos de estar 
separados”, referiu. Tal como acontecia 
em Mundu Nôbu, também Kriola 
remete para a tradição musical 
cabo-verdiana, estabelecendo uma 

ligação de continuidade, mas também 
de evolução, com o anterior trabalho.  
E embora não tenha podido, então, 
mostrá-lo ao vivo – como seria normal 
num mundo pré-pandemia –,  
o músico e cantor algarvio de origem 
cabo-verdiana sentiu ser esse  
“o momento exato” para dá-lo a 
conhecer, via internet, especialmente 
pela “mensagem de mistura e de 
crioulidade, numa altura em que  
o mundo se estava a fechar”. A festa 
adiada vai, agora, finalmente acontecer 
no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, 
inserida no festival Portugal ao Vivo  
20 20. Apesar de ainda não poder  
ser daquelas festas a que estamos 
habituados, com multidões a dançar  
ao som de Dino D’Santiago, a banda 
sonora deste tempo estranho, tão  
a preto e branco, ganhou mais cor com 
Kriola – e isso também merece ser 
celebrado. Mesmo com máscara e todo 
o distanciamento social.  Miguel Judas

Dino D’Santiago Porto
Calor e ritmos ondulantes

D
IA

N
A
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IN

O
C

O

Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota > R. de D. Manuel II, Jardins do Palácio de Cristal, Porto  
> T. 22 050 3257 > 26 nov, qui 20h > €10 a €18

O músico apresenta ao vivo o novo disco, “Kriola”, lançado de surpresa 
durante o primeiro confinamento

Mariza Lisboa
Numa altura em que acabou 
de editar o novo disco, 
Mariza Canta Amália,  
a cantora está também  
de regresso aos palcos,  
com um espetáculo 
integrado no festival 
Portugal ao Vivo 20 20, que 
se prolonga até meados 
de dezembro, em Lisboa 
e no Porto. Apesar de 
ainda não ser o concerto 
de apresentação do disco, 
marcado apenas para o 
final do próximo ano, Mariza 
não deixará de interpretar 
alguns dos clássicos de 
Amália Rodrigues, que canta 
no disco, num registo mais 
orquestral com arranjos 
do músico, maestro e 
compositor brasileiro Jaques 
Morelenbaum. 

Campo Pequeno > Pç. do Campo 
Pequeno, Lisboa > T. 21 799 8450  
> 28 nov, sáb 21h > €20 a €40

Cais do Sodré Funk  
Connection convidam  
Paulo de Carvalho Lisboa
Os Cais do Sodré Funk 
Connection sobem ao palco 
do Teatro Maria Matos, em 
mais um concerto do ciclo 
programado pela agência 
Produtores Associados. Mas 
a maior banda portuguesa de 
soul e funk não vai sozinha, 
pois convidou para esta 
noite Paulo de Carvalho, 
com quem até já havia feito 
uma versão conjunta do 
clássico Mãe Negra, incluída 
no álbum Soul, Sweat & Cut 
the Crap, editado em 2016. 
O ciclo continua no dia 2 de 
dezembro, com o espetáculo 
“A Garota Não”, e termina no 
dia 21 do mesmo mês, com a 
apresentação ao vivo do novo 
projeto de Luís Varatojo, 
“Luta Livre”.

Teatro Maria Matos > Av. Frei 
Miguel Contreiras, 52, Lisboa  
> T. 21 362 1648 > 30 nov, ter 20h 
> €15
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De Adriana reconhecemos os fantasmas 
derramados a tinta-da-china sobre papel 
esquisso, a carreira construída em  
Berlim durante mais de uma década.  
Mas poucos sabem que, em invernos 
recentes, a artista usou como atelier,  

e aí se estreou a pintar em acrílico, um espaço cheio 
de memórias na Baixa Pombalina: a histórica loja  
de filatelia do avó August, emigrante judeu húngaro, 
pai do fotógrafo Jorge Molder, um “espaço de 
resistência”, “romântico”, diz, cujos atuais 
responsáveis estão ao balcão há 73 anos. Agora, a A. 
Molder conhece nova vida: caminha-se através das 
vitrines com belas coleções de selos para descobrir 
obras contemporâneas. “É um projeto que só existe 

enquanto a loja está aberta”, assegura Adriana, 
definindo-o como um espaço de aprendizagem (e 
ela mesma acompanhará visitas por marcação). Este 
“abrir a porta”, e esta “escolha intuitiva” de trabalhos 
de outros, que se desejam criados especificamente 
para aqui, Adriana quere-o apoiado com fundos 
estatais para ajudar os artistas no momento difícil 
que se vive. Para já, a galeria inaugura com uma 
instalação efémera de Gustavo Sumpta: Luto, criada 
com fitas VHS, espelha o lema deste de “intuir  
o espaço”. “As emoções recebidas deste local 
visualmente riquíssimo foram decantadas: consegui 
não ser consumido por elas e ter uma presença 
genuína, herdeira da capacidade de olhar da 
primeira adolescência”, descreve.  Sílvia Souto Cunha

Galeria A. Molder Lisboa
Nova vida
Um projeto dinamizado por Adriana Molder 
sela arte e memórias filatelistas

R. 1º de Dezembro, 101, 3º, Lisboa > seg-sex 15h30-19h, sáb-dom por marcação (info@galeriadacasamolder.com) 

Depois de Luto, 
de Gustavo 

Sumpta,  
a galeria vai 

mostrar obras 
de Ana Catarina 

Fragoso, 
Bárbara Fonte, 

Francisco Tropa, 
João Belga, 

Maria Condado  
e Rui Chafes

Porque 
é bom ler

EDIÇÃO MENSAL 
GRATUITA, 
EXCLUSIVA PARA 
INVISUAIS

Para mais informações: visaobraille.frc@gmail.com e o tel: 913 998 221

P A P E L  F O R N E C I D O  P O R :

Com o apoio de:
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Teatro da Trindade > Lg. da Trindade, 9, Lisboa > T. 21 342 0000 > 26 nov-31 jan, qua-sáb 20h30, dom 16h30 > €12-€18

Ricardo III Lisboa
O inverno do nosso descontentamento

O teatro não se cansa de nos avisar. 
Shakespeare e a atualidade das suas 
peças também não. Em Ricardo III,  
e nesta encenação de Marco Medeiros,  
a participação do público na ascensão  
ao poder de um tirano é tornada 

bastante visível, para que nos apercebamos de que 
estamos no papel de cúmplices. E, sim, estamos  
em desvantagem perante o confronto com o tirano, 
simplesmente porque seguimos as regras 
democráticas e ele não. “Validamos porque somos 
impotentes, há aqui alguma falha neste processo 
todo que nos torna – como maioria, como povo 
– impotentes para que algo aconteça. Temos bom 
senso, temos balizas, temos filtros. E o crime, 
fazendo parte do nosso gene, não queremos que 
exista”, explica Marco Medeiros. “Sempre que 
alguém chega ao poder desta forma, não tem essas 
balizas nem tem esses filtros. Portanto, há aqui uma 
falha neste processo que ele rompe e nós não.”

A peça, escrita no final do século XVI, é 
baseada na ascensão e na queda de Ricardo III 

de Inglaterra, que conseguiu destronar o irmão, 
Eduardo V, através de teias maquiavélicas de 
intriga e manipulação na corte. No palco do 
Teatro da Trindade, não vemos um cenário 
medieval mas um ambiente industrial, futurista, 
a aludir ao caráter intemporal da peça. Os 
figurinos são da autoria de Dino Alves. Diogo 
Infante deixou a exacerbação dos tiques físicos, 
a corcunda, a deformação do andar, para trás. 
“O trabalho que o Diogo e eu fizemos foi o de 
quebrar a própria regra, que é o que o Ricardo 
III faz – ela quebra regras, ele passa barreiras, 
atropela”, explica Marco Medeiros. “É essa a 
linguagem do espetáculo, é quebrar com o belo, 
quebrar com o correto, com a forma estabelecida 
– tornar tudo inesperado.” A linguagem é mais 
crua, mais agressiva. “Serve para nos alertar, de 
forma mais excessiva, para um problema que 
perdurou ao longo dos anos: a ambição pelo 
poder desmedido e centrado apenas numa única 
pessoa. A que, por outras palavras, podemos 
chamar ditadura.”  Cláudia Marques Santos 
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O encenador Marco Medeiros leva ao palco do Teatro da Trindade o clássico de Shakespeare  
que tem Diogo Infante no papel principal

No palco  
do Teatro  

da Trindade, 
não vemos 
um cenário 

medieval mas 
um ambiente 

industrial, 
futurista,  

a aludir 
ao caráter 
intemporal  

da peça
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Cinema São Jorge > Av. da Liberdade, 175, Lisboa > T. 21 310 3400 > até 29 nov > €4 > Filmin Portugal 
(online) > até 10 dez

Olhares do Mediterrâneo 
Vozes femininas num mundo de homens

É um festival sui generis que 
junta duas características 
diferenciadoras: um olhar 
feminino, ou seja, todos os 
filmes são realizados por 
mulheres; e a limitação 

geográfica na zona do Mediterrâneo.  
O resultado são dezenas de obras que 
propõem uma visão alternativa sobre 
um mundo que nos está próximo, mas 
que por vezes temos dificuldades em 
ver. Um dos temas predominantes é, 
inevitavelmente, as migrações. Mas há 
filmes para todos os gostos, revelando 
cinematografias fascinantes a que 
poucas vezes temos acesso. É o caso  
de Deus Existe, o seu nome é Petrúnia, 
de Željka Burić, que nos leva à 
Macedónia do Norte para nos contar 
uma história de emancipação feminina 
em conflito com as tradições enraizadas 
da Igreja Ortodoxa. O filme, que abre  
o festival, parte de uma cruz-amuleto 
que uma jovem apanha num ritual 
reservado a homens. 

No encerramento, A Filha de um 
Ladrão, de Belén Funes, é um mergulho 

no realismo social espanhol, num drama 
que conta a história de uma mãe solteira 
que se confronta com o regresso do seu 
próprio pai, após 22 anos de ausência.

Em competição, estão 23 curtas- 
-metragens e cinco longas, com alguns 
filmes impressionantes. É o caso de 
Entre o Céu e o Inferno, de Najwa 
Najjar, que conta a história de uma 
mulher palestiniana que usa a primeira 
viagem autorizada para Israel para 
tratar dos papéis do divórcio. Ou o 
documentário Eu Sou a Revolução, 
de Benedetta Argentieri, focado em 
três mulheres do Médio Oriente, que 
dirigem a luta pela liberdade e pela 
igualdade de género. 

Fora de competição, destaca-se  
a secção Travessias, que denuncia  
e reflete sobre os fluxos migratórios  
e suas drásticas consequências.  
Uma das mais impressionantes obras 
é Número 387, em que Madeleine 
Leroyer parte em busca dos despojos 
de alguns dos mais de 30 mil migrantes 
que perderam a vida a tentar chegar  
à Europa.  Manuel Halpern
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Um festival exclusivo para filmes realizados por mulheres que serve  
de retrato da região do Mediterrâneo

Domingo
Apesar de todos os 
constrangimentos, provocados 
pela (ausência de) política 
cultural do Governo de 
Bolsonaro, o cinema brasileiro 
está em grande forma, com 
jovens realizadores a darem 
nas vistas em festivais 
europeus de cinema, que vale 
a pena conhecer. 
Um deles é Felipe Barbosa, 
de quem se estreia agora 
a sua mais recente longa, 
de 2018, com o singelo 
título Domingo. O contexto 
vale por todo o filme: um 
encontro de família (ou de 
famílias) numa quinta do Rio 
Grande do Sul. O dispositivo 
é semelhante ao de filmes 
como O Verão do Skylab, de 
Julie Delpy, só que a carga 
nostálgica é substituída 
por uma disfuncionalidade 
excêntrica. Todo o ambiente 
bucólico, estival e prazenteiro 
é contaminado pela ebulição 
de uma panela prestes 
a rebentar nas mãos de 
personagens dominadas pelas 
suas próprias perversões, 
que apenas se mantêm 
próximas por um vago 
sentido de pertença familiar. 
Muitas destas personagens 
são elevadas a um registo 
próximo da caricatura, como 
Laura, a suposta matriarca, 
de uma desumanidade 
social premonitória do 
bolsonarismo. Ou Bete, 
excêntrica e provocatória, 
numa quase histeria hippie  
na fronteira da loucura. 
Há um contexto político 
marcado na data do filme, 
2003, coincidente com a 
primeira eleição de Lula, mas 
tal não ocupa demasiado 
tempo na narrativa. Domingo, 
que esteve em competição 
em Veneza, está nos 
antípodas da toada espiritual 
e contemplativa do filme 
anterior de Felipe Barbosa, 
Gabriel e a Montanha, 
também já estreado  
em Portugal.  M.H.

De Felipe Barbosa, com Ismael 
Caneppele, Augusto Madeira,  
Camila Morgado > 94 min
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Na vasta discografia de Sérgio Godinho 
não faltam registos de concertos, noites 
passadas, em várias salas de 
espetáculos, que ficaram para sempre. 
No pequeno auditório do antigo 
Instituto Franco-Português (Escritor  

de Canções, 1990), no Coliseu de Lisboa (Noites 
Passadas, 1995), no Rivoli e no Ritz Club (Rivolitz, 
1998), no Teatro Maria Matos, Centro Cultural de 
Belém, Casa da Música... Isto sem falar dos Três 
Cantos (em 2009, com José Mário Branco e 
Fausto) e da partilha de canções com Jorge Palma 
(Juntos, de 2015). O Teatro São Luiz, em Lisboa,  
já tinha sido palco de algumas gravações do disco 
Liberdade Ao Vivo, de 2014. Agora ganha 
protagonismo no novíssimo Ao Vivo no São Luiz.

Esta profusão de discos ao vivo não é acaso 
nem capricho. Uma das grandes forças de 
Sérgio Godinho é o dinamismo – a vida –, 
das suas canções. Crescem, experimentam 
novas roupagens e até mudam de estilo. Esse 
crescimento vê-se, e ouve-se, sobretudo,  
nos palcos, com os mais diferentes músicos  
como parceiros e diversas experiências.  
No booklet deste seu novo disco, Sérgio Godinho 

explicita-o, falando de uma “confrontação entre 
as minhas canções, a minha voz e a vida de outras 
galáxias”. Aqui, essa nova galáxia, é a Orquestra 
Metropolitana de Lisboa, dirigida pelo maestro 
Cesário Costa, o piano de Filipe Raposo (também 
responsável pelos arranjos para orquestra) e, 
ainda, Os Assessores, a banda de Sérgio há vários 
anos, dirigida por Nuno Rafael.

Clássicos como O Primeiro Dia, A Noite 
Passada e Com Um Brilhozinho nos Olhos 
ouvem-se como nunca, com a riqueza do 
acompanhamento orquestral, com subtilezas que 
vamos descobrindo e valorizando a cada nova 
audição. Mas tudo começa com dois temas recentes 
(do álbum Nação Valente, de 2018), Noite e Dia e 
Grão da Mesma Mó, sinais da vitalidade criativa 
do músico que, em 2021, vai celebrar meio século 
de edições discográficas (o EP Romance de um Dia 
na Estrada é de 1971). “O curioso é que nunca nos 
cansamos de ouvir o Sérgio a cantar essas mesmas 
histórias, sempre como se fosse a primeira vez – aí 
surge a calma e a certeza de que haverá sempre um 
novo começo”, escreve o pianista Filipe Raposo. E, 
afinal, já se sabe, “o prazer é o que nos torna os dias 
úteis”.  Pedro Dias de Almeida

Ao Vivo no São Luiz Sérgio Godinho & Orquestra Metropolitana de Lisboa
Mais um palco para a estante
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Velhas e novas canções – como sempre, como nunca – agora com um acompanhamento  
de orquestra e o piano de Filipe Raposo a juntar-se aos Assessores

Os concertos de 
Sérgio Godinho 
com a Orquestra 
Metropolitana 
de Lisboa que 
agora chegam 
ao suporte 
discográfico  
e digital foram 
gravados entre 
5 e 8 de julho 
de 2018 na Sala 
Luís Miguel 
Cintra do São 
Luiz Teatro 
Municipal,  
em Lisboa



Sufragistas: Como  
as Mulheres Conseguiram  
o Direito de Votar RTP2
A produção da BBC foi 
lançada em 2018, por 
altura das comemorações 
do centenário da 
aprovação da lei que 
permitiu o direito ao voto 
das mulheres (com mais 
de 30 anos de idade e 
desde que possuíssem 
propriedades) no Reino 
Unido. A série documental 
foca-se sobre um grupo 
de jovens sufragistas 
da classe trabalhadora, 
pertencentes à União 
Política Social das 
Mulheres (WSPU era a 
sigla do movimento), 
menos conhecido do que, 
por exemplo, a família 
Pankhurst ou Emily 
Davison, guerreiras nesta 
batalha contra o sistema, 
muitas vezes recorrendo 
a uma campanha violenta. 
Do assédio de deputados 
à colocação de bombas, 
da prisão à greve de fome, 
faz-se um relato vívido 
da escalada de violência 
entre as sufragistas 
e o Estado. “Atos, não 
palavras”, passou a ser o 
mote do grupo, capaz de 
sofrer enormes sacrifícios 
físicos e emocionais 
em nome da sua causa. 
Sufragistas: Como as 
Mulheres Conseguiram o 
Direito de Votar conta com 
a apresentação de Lucy 
Worsley, historiadora com 
um longo currículo em 
produções históricas da 
BBC, que com penteados 
e guarda-roupa da época 
participa na dramatização 
das cenas, percorre 
alguns dos locais dos 
acontecimentos, como o 
Palácio de Westminster 
ou o número 10 de 
Downing Street, e 
apresenta fotografias e 
documentos históricos. 

 J.L.

Estreia 27 nov, sex 20h40
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A idade não é um posto,  
mas Sophia Loren 
permanece uma atriz 
deslumbrante e o facto  
de ter sido escolhida como 
protagonista de Uma Vida  

à Sua Frente, pelo realizador Edoardo 
Ponti (o seu filho mais novo, do 
casamento com o produtor de cinema 
Carlo Ponti), parece óbvio. É com um 
misto de dureza e ternura, dignidade e 
desalento, que a atriz italiana interpreta 
o papel de Madame Rosa, prostituta 
judia que, após a reforma, passou a 
tomar conta dos filhos das suas colegas 
de profissão. Sem grandes vestidos, 
penteados ou maquilhagem sofisticada, 
Loren – que também não teve uma 
infância fácil, em Nápoles, durante  
a Segunda Guerra Mundial – soube 
identificar-se com a história dura 
contada no filme, adaptação do 
romance homónimo de Romain Gary, 
publicado em 1975, vencedor do Prémio 
Goncourt e um êxito literário na época.

O filme é narrado por Mohammed 
(interpretado pelo estreante Ibrahima 
Gueye), ou Momo, como gosta de ser 

tratado, um refugiado senegalês de 12 
anos, órfão, revoltado, cujos primeiros 
ímpetos delinquentes não conseguem 
ser travados pelo tutor, um médico 
respeitado que o acolheu após a 
trágica morte da mãe. Desesperado, 
o clínico pede a ajuda de Madame 
Rosa que, a contragosto, aceita 
receber o rapaz problemático no seu 
apartamento decrépito de um bairro 
pobre da cidade costeira de Bari. 
“Uma pocilga”, descreve inicialmente 
Momo, transformada em refúgio, 
onde a velha senhora, sobrevivente de 
Auschwitz, é acossada pelas memórias 
e pelas maleitas da idade, sobretudo 
quando se esconde na cave do prédio 
– que os miúdos interpretam como 
uma espécie de caverna do Batman. 
Madame Rosa procura guiar Momo  
e afastá-lo das más influências,  
numa cidade a braços com a crise  
de refugiados na Europa. A mensagem  
de tolerância, de respeito e de amizade 
ganha contornos algo melodramáticos, 
a puxar à lágrima, mas a força da 
interpretação de Sophia Loren faz 
valer cada minuto.  Joana Loureiro

Uma Vida à Sua Frente Netflix
O regresso de Sophia

D.
R.

Já disponível na Netflix

Aos 86 anos, Sophia Loren volta a encher o ecrã com uma interpretação  
sem artifícios. Edoardo Ponti, o seu filho, realizou o filme
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Chegamos à Quinta de Soalheiro já 
com o sol a perder-se no horizonte, 
subimos ao topo da adega, onde fica  
a sala de provas, que dá acesso ao 
terraço, e espreitamos a vista sobre  
o vale e as vinhas, levemente tocadas 

pela brisa fresca de outono. Ao fundo, vê-se a 
vizinha Espanha e adivinha-se o rio Minho a 
serpentear escondido por entre a paisagem.  
“É fundamental para criar este microclima”, diz 
Maria João Cerdeira, que com o irmão, António 
Luís, comanda os destinos do Soalheiro.

Apesar de ligada ao Alvarinho, há mais de  
40 anos, a história da Quinta de Soalheiro não se 
esgota no vinho. Depois de renovada a adega e 
alargado o circuito de provas, surgiu a Casa das 
Infusões, o mais recente capítulo desta narrativa, 
em que se conta a história da família e se valoriza 
o território da Região dos Vinhos Verdes.  
Trata-se de uma pequena habitação de traço 
rústico, em pedra, com escada interior em 

caracol, alpendre e uma mesa de jardim em ferro. 
Ao todo, são três quartos, com capacidade 

para alojar seis pessoas, batizados com nomes 
de plantas que crescem à sombra das vinhas: 
perpétua vermelha, hortelã-verde e alfazema. 
Tem ainda uma cozinha e uma sala de estar 
comum, onde, nos dias frios, se acende a lareira 
e é servido o pequeno-almoço (incluído na 
estada). Conte-se com produtos locais, como 
os queijos da Prados de Melgaço, a compota 
e o mel da Quinta de Folga, e uma prova de 
infusões da Soalheiro Herbal Tea Selection,  
que dão o mote ao alojamento. 

Em frente à casa ficam as estufas de ervas 
aromáticas e o alpendre, onde acontecem as 
provas temáticas. Ao lado, está a horta biológica, 
que também se pode visitar. “Preservar o que 
temos e proporcionar uma experiência sensorial 
às pessoas, que lhes permite cheirar, tocar e 
experimentar, é o mais importante”, sublinha 
Maria João. Fica o convite.  Susana Silva Oliveira

Casa das Infusões Melgaço
Dormir entre aromáticas e Alvarinho

D
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.

Quinta de Soalheiro > Charneca Alvaredo, Melgaço > T. 251 416 769 > €120 (mínimo duas noites)

Na Quinta de Soalheiro, há um alojamento local cheio de memórias que valorizam o território  
da Região dos Vinhos Verdes e tudo quanto este tem para oferecer

A casa tem três 
quartos (com 

capacidade 
para alojar 

seis pessoas), 
batizados  

com nomes  
de plantas  

que crescem  
à sombra  

das vinhas



O gosto dos outros

Tondela
Quando ali nasceu, há 41 anos, a 
cidade ainda era uma vila. “Sendo 
tondelense devoto, não consigo 
explicar com clareza os encantos da 
minha terra. Distingo paisagens como 
as da serra do Caramulo, costumes, 
cultura... mas tem, sobretudo, que 
ver com as pessoas. Todas as minhas 
qualidades remontam a Tondela.”

Westerns 
Como quase todos os miúdos da sua 
geração, gostava de filmes de cowboys. 
Na adolescência, amadureceu a 
preferência pelo género, com as suas 
paisagens agrestes e os homens de 
palavras certeiras. “Muitos foram feitos 
por grandes realizadores”, sublinha, 
como John Ford, de A Desaparecida, 
filme que revê todos os anos.

Moby Dick Herman Melville
Ler a obra de Melville na adolescência 
foi pura teimosia. “Nunca me tinha 
custado tanto ler um livro, pensei que 
era de aventuras”, admite. Anos mais 
tarde, o reencontro com Moby Dick 
foi revelador. “Percebi a riqueza e a 
humanidade da história, com um lado 
revolucionário e de crítica social...  
É um dos grandes romances de 
sempre, senão o maior.”

Três Pipos Tondela
Este restaurante na freguesia de 
Tonda define a sua noção de comida 
de conforto. “Tem a lareira, o ambiente 
rústico, a ementa centrada nos 
produtos regionais… Recordo-me 
do cabrito, do bacalhau com broa e, 
sobretudo, do arroz de costelas  
em vinho e alhos.”

Samuel  
Úria

As memórias  
e referências do 

músico remontam a 
Tondela, onde nasceu. 

O seu mais recente 
álbum, Canções do 

Pós-Guerra, está a ser 
apresentado pelo País

 J O A N A  L O U R E I R O  jloureiro@visao.pt

Andar a pé “É um hábito 
e um prazer, liberta-me a 
cabeça e o espírito”, diz o 

músico. A necessidade nem 
sequer contempla um percurso 

específico, o que é preciso  
é fazer-se ao caminho 

Um disco para ouvir sempre 
Time Out of Mind, de Bob Dylan, 

editado em 1997. “Na altura,  
foi uma surpresa, a descoberta  

de um Dylan elétrico, atual  
e transversal… é excitante e 

calmo, contemplativo e sombrio”

MMMMMMMMMMMMMMobby Dick Herman Melville
Ler a obra de Melville na adolescênc

transversal… é excitante e 
mo, contemplativo e sombrio”
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Palavras cruzadas

Quiz

DÊ-NOS NOTÍCIAS  >  T. 21 469 8101  >  T. 22 043 7025  
>  VISAOSE7E@VISAO.PT 

SOL
UÇÕ

ES

Sudoku M É D I O

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

1. Em que ano a rede social 
Facebook passou a funcionar  
fora dos EUA?   
A. 2002
B. 2005
C. 2009
 
2. Majlinda Kelmendi ganhou,  
em 2016, a primeira medalha  
de ouro olímpica da história do seu 
país, o Kosovo. Em que desporto?
A. Esgrima
B. Judo
C. Canoagem
 
3. Que escritor publicou, em 2019,  
o livro Uma História de Espanha?
A. Javier Cercas
B. Arturo Pérez-Reverte
C. Ildefonso Falcones
 
4. Onde fica o Museu das Migrações 
e das Comunidades?
A. Fafe
B. Mogadouro
C. Caminha
 
5. Onde nasceu, em 1923, a cantora 
lírica Maria Callas?
A. Nova Iorque
B. Atenas
C. Paris

6. Fernandinho Vai ao Vinho,  
de 1976, é o primeiro disco  
a solo de...
A. Júlio Pereira
B. Janita Salomé
C. Mário Mata
 
7. Joaquim Guilherme  
Gomes Coelho ficou conhecido  
por que pseudónimo literário?
A. Júlio Dinis
B. Fialho de Almeida
C. Guerra Junqueiro
 
8. De que cidade é a equipa  
de futebol Young Boys?
A. Liverpool
B. Berna
C. Berlim
 
9. Como se chama o novo filme 
realizado por George Clooney?
A. O Sol da Noite
B. O Céu da Meia-Noite
C. Borealis
 
10. Em que ano foi inaugurada  
a Ponte da Arrábida, perto da foz  
do rio Douro?
A. 1949
B. 1955
C. 1963

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

>>  HORIZONTAIS  >>  1. Patrão (pl.). Caminhada. // 2. Recipientes 
cilíndricos e sem asas, usados para beber. Grande quantidade de 
coisas ou pessoas. // 3. Uma das quatro cores primárias utilizadas 
em quadricromia, semelhante à do céu diurno sem nuvens. Fraqueza, 
debilidade geral, inércia. // 4. Floresta virgem e densa. Cheiro 
agradável. // 5. Interjeição (abrev.). Guarnecer de asas. // 6. Bens que  
o noivo assegura à esposa no caso de ela lhe sobreviver. Discurso.  
// 7. Acontecimento desafortunado, infeliz. // 8. Além disso. Pequeno 
assento de bicicleta, ciclomotor ou motocicleta. // 9. Relativo à larva. 
Representação e espetáculo teatral da Antiguidade greco-romana, 
onde se representavam costumes da época, geralmente com gestos. 
// 10. Oração que os Muçulmanos fazem a Alá, antes de nascer o Sol. 
Deusa da agricultura, entre os pagãos. 11. Prender-se com elos. Que 
tem aliança com outro. >>  VERTICAIS  >>  1. Perda total ou parcial 
da fala. Interjeição que serve para chamar a atenção. // 2. Que está 
ou aparenta estar num estado de calma. Cálice místico que, segundo 
a lenda medieval, serviu a Jesus na última ceia com os apóstolos.  
// 3. Não revela. Recipiente ou aparelho, geralmente mais largo que 
alto, destinado a produzir ou conservar frio. // 4. Dissolver. Perceber 
ou conhecer por meio dos olhos. // 5. Aplanar. // 6. Corda estendida  
de um navio a outro para o rebocar. Estar deitado ou prostrado.  
// 7. Esta coisa ou estas coisas. Substância utilizada para condimentar 
os alimentos. Centilitro (abrev.). // 8. Remoinho de água (reg.). Formei 
rima. // 9. De terra arenosa. Instrumento de Matemática. // 10. Dourar. 
Medicina (abrev.). // 11. Pedra do altar. Que tem ronha.

>> HORIZONTAIS >> 1. Amos, Tirada. // 2. Copos, Ror // 3. Azul, Atonia. // 4. Selva, Olor. // 5. Interj, Asar. // 6. Arras, Oro. // 7. Azar. 
// 8. Ora, Selim. // 9. Larvar, Mimo. // 10. Hacer, Ceres. // 11. Elar, Aliado.  >> VERTICAIS >> Afasia, Olhe. // 2. Zen, Graal. // 3. Oculta, 
Arca. // 4. Solver, Ver. 5. Arrasar. // 6. Toa, Jazer. // 7. Isto, Sal, Cl.//  8. Ola, Rimei. // 9. Arnoso, Mira. // 10. Doirar, Med. // 11. Ara, Ronhoso.
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GOOD GIRL SUPRÊME 
DE CAROLINA HERRERA
Good Girl Eau de Parfum Suprême é a fragrância 
mais irresistível de Good Girl. Com a sua 
fórmula ousada, esta nova fragrância feminina 
convida-nos a romper com o estabelecido.
Suprême reinterpreta o contraste olfactivo mítico de luzes 
e sombras que transportou a primeira fragrância Good Girl 
para a fama, através da sua fórmula explosiva que redefine 
um acorde emblemático de Carolina Herrera: o Jasmim.
“Good Girl é uma homenagem à nossa dualidade, às 
nossas luzes e sombras. Termos consciência da nossa 
versatilidade, torna-nos mais fortes.  Para sermos nós 
próprias, creio que devemos abraçar todas as nossas 
facetas. E claro, abraçar também a nossa irreverência. Às 
vezes, é necessário romper com as regras”, palavras de 
Carolina A. Herrera, diretora criativa da área de beleza 
da casa.  E acrescenta: “A parte da nossa personalidade 
mais rebelde é poderosa e sedutora. Há muito tempo 
que queria criar um perfume que nos reconectasse com 
a nossa rebeldia: porque, It’s so good to be bad! ”. 

QUAD RETRO MAX
A PLATAFORMA MAIS ALTA DE SEMPRE DA DR. MARTENS 

AGORA DISPONÍVEL EM TRÊS NOVAS BOTAS
A sola Quad Retro Max apresenta uma 

elevação de 2.2 – pensada para dar a 
sensação de estar no topo do mundo.

À medida que as coleções aumentam, o 
mesmo acontece com as solas. Depois do 

imponente pack Quad Retro Max surgir na 
última estação de primavera/verão, agora 
novas silhuetas são apresentas à coleção, 

incluindo a reconhecida bota Sinclair.
Construída numa pele Soft Pisa, a bota Sinclair 

é fácil de calçar e descalçar, com um fecho 
removível.  Os ilhós em pares são atados com 

atacadores em padrão girafa, pretos e amarelos. 
Por outro lado, as novas Jadon Max foram 

reformuladas com uma pele Oxblood Atlas, 
ilhós oversized e atacadores em padrão girafa.

BREITLING
GRANDE PRÉMIO DE RELOJOARIA DE GENEBRA (GPHG),
A Breitling foi um dos grandes vencedores do Grande Prémio de 
Relojoaria de Genebra (GPHG), que decorreu a passada semana, no dia 
12 de novembro. Os relógios da marca suíça estiveram nomeados em 
cinco categorias e conquistaram o prémio “Petite Aiguille” (pelo relógio 
Superocean Heritage ’57 Limited Edition II) e o prémio Diver’s Watch 
(pelo relógio Superocean Automatic 48 Boutique Edition). Georges 
Kern, CEO da Breitling, esteve presente na cerimónia de entrega 
dos prémios, que decorreu no Théâtre du Léman em Genebra. 
  
A Breitling arrecadou dois prémios na 20.ª edição  
no prestigiado Grande Prémio de Relojoaria de Genebra.  
A marca foi nomeada em cinco categorias, incluindo: 
 
• The Iconic Watch Prize (pelo Chronomat B01 42) 
• The Chronograph Watch Prize (pelo Top Time Limited Edition) 
• The Diver’s Watch Prize (pelo Superocean Automatic 48) 
•  The Petite Aiguille Watch Prize (pelo Superocean 

Heritage ’57 Limited Edition II) 
• The Challenge Watch Prize (pelo Endurance Pro) 

n) 
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Outra vez arroz

A 
divertida inclinação moderna para a 
literalidade acaba de fazer mais uma 
vítima. Esta semana, calhou a Mamadou 
Ba, o activista anti-racismo, ser inter-
pretado literalmente. É sempre engra-
çado. Quando alguém, tendo em conta 
o actual ambiente, desabafa que “já não 
se pode dizer nada”, querendo dizer, 
evidentemente, que já não se pode dizer 
nada sem ser interpretado literalmente, 

recebe logo a visita da brigada da literalidade, que, 
como é óbvio, interpretando ao pé da letra, lhe per-
gunta “ai sim? Mas vais preso? Não te deixam falar? 
Torturam-te? Tapam-te a boca?” É uma brincadei-
ra um bocadinho repetitiva, mas nunca cansa. No 
caso de Mamadou Ba, ele resolveu cometer a maior 
imprudência a que uma pessoa pode atrever-se no 
nosso tempo: usou uma figura de estilo. A perigo-
síssima sinédoque foi perpetrada da seguinte forma: 
querendo exprimir a necessidade de destruir a ideia 
de supremacia branca, Ba optou pela formulação “é 
preciso matar o homem branco assassino, colonial 
e racista”. Ora, as pessoas que, quando ouvem dizer 
que alguém está a ler Camilo, supõem que o leitor 
foi exumar o cadáver para ler os ossos do escri-
tor revoltaram-se. Neste momento, a petição para 
mover uma queixa-crime contra Mamadou Ba por 
incentivo à violência já conta com mais de dez mil 
assinaturas. No entanto, não houve violência nenhu-
ma, nem é previsível que venha a haver. É uma das 
diferenças encantadoras entre palavras e acções: o 
acto de matar um homem branco só tem um signi-
ficado; dizer que é preciso matar o homem branco 
pode ter vários, e nem todos são perigosos. Aquelas 

palavras, sendo as mesmas que se usam quando se 
incita à violência, têm ali outro significado – signi-
ficado esse que depende de uma coisa à qual se dava 
atenção antigamente e que se chamava “contexto”. 
Talvez uma parábola sobre gastronomia torne as 
coisas mais claras. Ei-la:

Um homem está a almoçar num restaurante e 
manda chamar o chef:

– Este é o pior arroz de marisco que eu já comi.
E o chef responde:
– Mas o que o senhor está a comer é arroz-doce.
– Desculpe, isto é arroz, como o senhor acaba de 

admitir. E não presta. Só me sabe a açúcar e a canela. 
Onde estão os frutos do mar?

– Precisamente por não ser arroz de marisco, não 
tem frutos do mar. Repare – diz o chef, com calma 
–, se o arroz estiver no contexto da água, do sal e do 
marisco, é arroz de marisco; se estiver no contexto do 
leite, do açúcar, dos ovos e da canela, é arroz-doce. 

– Não, não. Vou apresentar uma queixa-crime 
contra este seu arroz de marisco.

– É arroz-doce. 
– Bandido. 
Não sei se ficou claro que o mesmo ingrediente, 

dependendo do contexto, pode ter um sabor com-
pletamente diferente. As personagens da nossa his-
tória esforçaram-se muito para nos ilustrar: o chef 
com a sua paciência pedagógica; o cliente com a sua 
impertinência ignorante. Não tenho muita esperan-
ça de que a parábola contribua para grande coisa, 
uma vez que a brigada da literalidade é vasta, muito 
diversa e, além de comer arroz-doce a pensar que é 
arroz de marisco, também come gelados com a testa. 
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A brigada da literalidade 
é vasta, muito diversa e, 
além de comer arroz-doce 
a pensar que é arroz de 
marisco, também come 
gelados com a testa
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Deseja residir e trabalhar 
no Reino Unido a partir 
de 1 de janeiro de 2021?

As regras para os cidadãos 
da UE irão mudar
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Scheme não são afetados.
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do Reino Unido.

solicite online um visto antes 
de entrar no Reino Unido.
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