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Zé Amaro abrilhantou a festa em Lamaçães

Alvelos saiu à rua para 
festejar o Santo António

Os santos populares são si-
nónimo de marchas, mú-
sica, alegria e sardinhas. 
Pois Alvelos, este fim-de-
-semana, teve isso e mui-
to mais! De quinta-feira a 
domingo passado, o lugar 
de Lamaçães engalanou-se 

Dear Telephone lotaram Subscuta

Barcelos atendeu a chamada

Houve quem não aprovei-
tasse o facto de o ferido de 
10 de Junho ter sido a uma 
sexta-feira para embarcar 
num fim-de-semana pro-
longado no Algarve. E em 
número suficiente para lo-
tar o auditório da Biblio-
teca Municipal de Barce-
los em mais uma noite de 
Subscuta. Os Dear Tele-
phone constituíram o no-
bre motivo para tal. 

NUNO DANTAS com luzes e as tradicionais 
flores de plástico para re-
ceber a Festa de Santo An-
tónio. Zé Amaro, já no do-
mingo, arrastou consigo 
uma legião de fãs que en-
cheu quase por completo 
o recinto da festa – prova-
velmente, se o espectácu-
lo se tivesse realizado no 
sábado, teria muitas mais. 

As festividades começa-
ram na quinta-feira com a 
visita dos alunos da EB1/JI 
de Alvelos à “Monumental 
Cascata” construída no lo-
cal da festa e que recria di-
versos monumentos bar-
celenses ou as diversões 
de outros tempos da Fes-
ta das Cruzes, como por 
exemplo, as cadeirinhas. 

Já na sexta-feira teve lugar 
uma Feirinha para anga-
riação de fundos para aju-
dar a comissão de festas. 
No sábado as marchas sa-
íram à rua e por momentos 
Lamaçães fez lembrar Lis-
boa. O arraial seguiu com 
os “Sons do Minho”, um 
grupo de música popular 
de Viana do Castelo e que 
pôs toda a gente a dançar. 
Concertinas, guitarra, ca-
vaquinho, bandolim, flau-
ta, baixo, bateria e percus-
sões são os instrumentos 
que produzem as princi-
pais sonoridades da ban-
da. No domingo o concer-
to que todo o povo espera-
va e Zé Amaro não defrau-
dou as expectativas dos 
presentes. Todos os temas 
que deram fama ao cantor 
das Caldas das Taipas pas-
saram pelo alinhamento 
do concerto e era ver, e ou-
vir, o público em uníssono 
a cantarolar os seus suces-
sos. Zé Amaro fechou com 
“chave d’ouro” a festa de-
dicada ao santo casamen-
teiro. Para o ano há mais!

PEDRO LUÍS SILVA As cadeiras foram insufi-
cientes para acolher todos 
aqueles que não quiseram 
perder a primeira apresen-
tação ao vivo do grupo na 
sua terra natal e o público 
teve que se espalhar pelas 
escadarias e galeria do es-
paço. 
E, num ambiente familiar, 
ou não estivesse a tocar em 
casa, o quarteto soube cor-
responder às expectativas 
da plateia ansiosa por ou-
vir os temas do álbum de 
estreia “Birth of a Robot”, 

lançado em Abril pela edi-
tora PAD. 
Após um prelúdio duran-
te o qual os músicos foram 
entrando em palco a con-
ta-gotas, veio logo o tema 
de avanço do debute, “The 
Door Was White”. A dica 
para o que se segue. É pop  
– no sentido mais abran-
gente do termo – tão de-
pressiva quanto juvenil, ne-
gando até não poder mais o 
clímax. O rebentar da ba-
tida é atrasado num com-
passo lento em que os mú-

sicos retiram  tudo quanto 
podem dos instrumentos 
mas, ao mesmo tempo, dei-
xam que o duelo de vozes, 
feminina e masculina, seja 
predominante.
Postura sóbria e presta-
ção segura de músicos com 
um longo percurso musical 
com créditos afirmados em 
grupos de relevância tal co-
mo The Astonishing Urba-
na Fall, Green Machine ou 
peixe:avião. André Simão 
(voz, guitarra e baixo), Pe-
dro Oliveira (bateria) e Pau-
lo Araújo (teclados e saxo-
fone), são eles os ‘vetera-
nos’ que encontraram no 
grande talento da estrean-
te Graciela Coelho (voz e 
teclados) o complemento 
perfeito para um dos mais 
recentes e cativantes pro-
jectos da cena barcelense. 
Os Dear Telephone forma-
ram-se há pouco mais de 
um ano, começaram a es-
crever canções e, quando 
repararam, as composições 
que tinham registado em 
estúdio valiam mais do que 
uma simples maqueta. As-
sim sendo, criaram um ‘ro-
bot’ com seis temas que co-
meça agora a fazer as delí-
cias dos comuns humanos. 
Sempre atento, Barcelos 
ouviu o toque e atendeu a 
chamada…

www.falamedemusica.com

Nuno Dantas

Iniciativa junta 33 restaurantes

O bacalhau foi o rei da mesa 
durante um fim-de-semana

NUNO DANTAS

O bacalhau foi o protago-
nista do passado fim-de-
-semana em 33 restauran-
tes. A iniciativa, promovida 
pela Câmara, vai já na 4.ª 
edição e tem-se revelado 
um sucesso. “Este tipo de 
iniciativa ajuda a promover 
os restaurantes e tem tido 
bastante adesão”, disse Jo-
sé Fernandes, proprietário 
do Terraço dos Petiscos, em 
Vila Boa. O “Fim-de-sema-
na do Bacalhau” insere-se 
num conjunto de activida-
des de promoção da gastro-
nomia local com o intuito 
de criar um roteiro temá-
tico em Barcelos. O conce-

PARTICIPANTES
Abel Martins, Bagoeira, 
Belchior, Belo Horizonte, 
Bom Gosto, Casa dos Arcos, 
Casa Lourenço, Casa Sêmea, 
Chuva, Dom António, 
Dom Carlos, Engenho dos 
Fornos, Furna, Furnazinha, 
Galliano, Galo Novo, Manjar 
das Estrelas, Mélinha, Mun-
do dos Grelhados – “A Co-
zinha da Beatriz”, Muralha, 
Oliveira, Os Mouros, Pedra 
Furada, Pérola da Avenida, 
Salsa Pura, Sinfonias, Solar 
Real, Sonho do Cávado, 
Terra Negra, Terraço dos 
Petiscos, Três Marias, Tropi-
cal e Vera Cruz.

da costa, que vai inteiro na 
travessa. Depois leva o ba-
calhau e a broa a cobrir os 
dois ingredientes. A acom-
panhar vai a batata a mur-
ro, grelos e legumes”. O 
prato tem sido um suces-
so e o segredo parece estar 
na qualidade dos produtos 
mas a utilização do polvo 
pequeno, em vez do gran-
de, torna o prato “mais sa-
boroso”. “O polvo pequeno 
é muito mais gostoso, tem 
mais sabor a mar e as pes-
soas têm adorado”, afirma 
José Fernandes. Contudo, a 
sua utilização surgiu quase 
por acaso. “Tinha-me aca-
bado o polvo grande e pol-
vo congelado não era, pa-
ra mim, opção. Decidi en-

lho é, de resto, um dos que 
possui maior diversidade 
na confecção do bacalhau 
e isso comprova-se pelas 
sugestões das ementas dos 
diversos restaurantes par-
ticipantes. A par desta ini-
ciativa, está patente desde 
quinta-feira até domingo, 
no Posto de Turismo, uma 
exposição fotográfica in-
titulada “A Frota do Baca-
lhau”, cedida pela Funda-
ção Gil Eanes. 

“QUISEMOS FUGIR À 
RECEITA TRADICIO-
NAL DO BACALHAU”

Das várias ementas pro-
postas pelos diversos res-
taurantes, a “Mista de ba-
calhau e Polvo com Broa”, 
do Terraço dos Petiscos, 
foi das que despertou mais 
curiosidade e o JB foi ver 
como era confeccionada. 
José Fernandes, proprietá-
rio do restaurante, lembrou 
que a ideia era “fugir um 
pouco à receita tradicional 
do bacalhau” e explicou em 
que consistia o prato: “Usa-
mos o polvo pequeninho, 
com 700/800 gramas, aqui 

tão meter o polvo peque-
no e agora já é a imagem da 
casa”, revelou. “Têm vindo 
pessoas da Póvoa e de Via-
na, por exemplo, de propó-
sito para comer o misto de 
bacalhau”, acrescentou. A 
crise ainda não entrou na-
quele estabelecimento e Jo-
sé Fernandes já está a pen-
sar em novas iniciativas. 
“Vamos promover a sardi-
nha, por altura do S. João”, 
disse mas para a sardinha 
não há receita nova… “o 
que há é uma boa sardinha, 
pão, pimentos, um bom vi-
nho e o caldo verde”.


