
vhfotografia@gmail.com
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AGÊNCIAS FUNERÁRIASAGÊNCIAS FUNERÁRIASAGÊNCIAS FUNERÁRIASAGÊNCIAS FUNERÁRIASAGÊNCIAS FUNERÁRIAS
ABÍLIO GODINHO & CARMEN COSTA

Vila das Aves | S.Martinho do Campo | Moreira de Cónegos | tlm. 919 366 189

Deseja a todos os clientes
um Bom Natal e um Feliz Ano Novo

Deseja a todos os seus
clientes e amigos Boas Festas

“Cozinhar não é serviço. Cozinhar é um
modo de amar os outros.” Mia Couto

Rua Dr. Manuel da Silva Mendes, 195
252 095 243
tabernado7@gmail.com

                         Vestuário e
acessórios de

Homem e
Senhora.

        Praça das
Fontaínhas

Deseja a todos os clientes e amigos um
Bom Natal e um Feliz Ano Novo

sapataria . pronto a vestir

Vila das Aves 252 874 284 - Paredes 255 782 453

Esteja bonita todo o ano.

Av. Silva Araújo, Loja H.I.J.
Apartado 19 - Vila das Aves

Tel. 252 873 509 | 252 942 281
Fax 252 871 484

E.mail: geral@rolmaquinas.pt
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Este suplemento faz parte integrante
da edição do Entre Margens n.º 617,
de 6 de dezembro de 2018  e
não pode ser vendido separadamente

SUPLEMENTO
DE NATAL
6 DEZEMBRO 2018

O jornal Entre Margens
deseja a todos os seus
anunciantes e leitores votos
de Feliz Natal

O melhor
de 2018
(para não
perder
de vista
em 2019)

“Aves em
Natal”
com
magia
direcionada
para as
crianças

CORES DE
NATAL
JÁ PINTAM AS
RUAS DE
SANTO
TIRSO
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Em 2017 ofereci um Calendário do
Advento à minha filha. Não daque-
les vendidos nos supermercados
que dão um chocolatinho por dia
(não que ela se importasse, é gran-
de fã de chocolate, especialmente
se for o do pai, 70% cacau).

Tendo ela 3 anos na altura, achei-
a suficientemente crescida para co-
meçarmos a criar memórias associ-
adas a esta época natalícia. Assim,
arranjei uma estrutura de calendá-
rio em feltro, e dentro de cada uma
das 24 bolsinhas, coloquei um
papel com uma atividade diferente
para fazermos em cada dia.

Entre outras coisas, montamos
a árvore de Natal, escrevemos a carta
ao Pai Natal, brincamos às prince-
sas, fizemos bolachas e bolos, fo-
mos ao espetáculo d’ ”A Bela e o
Monstro em Patins” da Patinave, vi-
mos um filme de Natal da Disney,
pintamos desenhos de Natal, fize-
mos postais para entregar aos avós,
montamos e decoramos uma casa
de gengibre, fizemos um piqueni-
que junto à árvore, no chão da sala.

A prova do sucesso era a per-
gunta a cada manhã: que dia é
hoje? para, logo de seguida, se di-
rigir ao calendário para buscar o
papelinho respetivo.

Este ano, já está tudo montado
para a contagem decrescente até ao
Natal. Aproveitei algumas ativida-

O Natal da
minha filha

CRÓNICA

||||| TEXTO: PPPPPAULAULAULAULAULOOOOO     RRRRR. . . . . SILSILSILSILSILVVVVVAAAAA

As cores e a magia natalina vão invadir
as ruas de Vila das Aves no fim de sema-
na de 14, 15 e 16 de dezembro, quando
a Praceta das Fontainhas se vestir de épo-
ca transformando-se numa Aldeia de Natal.

O programa de 2018 do ‘Aves em Na-
tal’, iniciativa da junta de freguesia foi sim-
plificada face ao ano transato e é agora in-
teiramente dedicada aos mais pequenos,
para quem o Natal ainda é uma fantasia.

PRACETA DAS FONTAINHAS VAI TRANSFORMAR-SE EM
ALDEIA DE NATAL NUM PROGRAMA DE ATIVIDADES
COM O FOCO VIRADO PARA OS MAIS JOVENS.
INICIATIVA DA JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DAS AVES
DECORRE NOS DIAS 14, 15 E 16 DE DEZEMBRO.

“Aves em Natal”
com magia
direcionada
para as crianças

No dia 14 de dezembro pela manhã,
as escolas básicas do primeiro ciclo da
Vila das Aves vão receber a visita do ‘ho-
mem das barbas vestido de vermelho’ que
vai ter residência oficial durante todo o
fim de semana na ‘aldeia avense’. Casa
que será palco no mesmo dia, à noite,
da encenação por parte do Teatro Avis-
cena da chegada do Pai Natal, precedido
pela performance de canções de Natal
da responsabilidade da Universidade
Sénior de Vila das Aves.

Sábado, dia 15, o Teatro Aviscena volta
a sair à rua logo pela manhã levando
encenações e recriações bíblicas ao mer-
cado e às principais ruas da vila. É du-
rante a tarde de sábado que a Aldeia de
Natal entra em funcionamento com todo
o fulgor com insufláveis e espetáculos
infantis para todos os gostos. Domingo,
dia 16, é a vez de a música sair à rua
com concertos ambulantes de músicos
locais na Tojela, Bom Nome e Fontainhas.

Tal como acontecera no ano passa-
do, a junta de freguesia lançou o desa-
fio às instituições, associações e escolas
meterem mãos à obra e mostrarem os
seus dotes nos trabalhos manuais com a
criação de Árvores de Natal a partir de
materiais recicláveis para serem expostas
um pouco por toda a vila e pintarem o
cenário com as cores festivas.

Como não podia deixar de ser em épo-
ca natalícia, não vai faltar iluminação de
Natal nas principais ruas de Vila das Aves,
sendo que todas as entradas da vila terão
um pórtico de boas festas iluminado. |||||

des do ano passado – a imaginação
e o tempo disponível têm limites –
mas acrescentei umas diferentes.

Este ano, como novidade, con-
to conseguir ir com ela ao Perlim,
em Santa Maria da Feira, ir ao sho-
pping tirar umas fotografias com um
Pai Natal, fazer uma festa do pijama
e acampar na sala de estar, fazer
decorações de natal (em concreto,
pequenas árvores de Natal usan-
do revistas), juntar pipocas à visua-
lização de um novo filme de Natal
e até uma sessão de manicure/
pedicure (sim, ela só tem 4 anos
mas adora pinturas, como a maio-
ria das meninas e uma vez por
outra não há mal nisso).

O objetivo maior é criar-lhe re-
cordações bonitas associadas ao
Natal, porque esta é uma época que
deve ser plena de magia. E não há
nada mais mágico para uma criança
do que o tempo passado com os pais.

E se os meus Natais foram fei-
tos de muita gente à mesa, muita
animação e gargalhadas, os dela,
sendo com menos gente, não têm
de ser menos vividos, menos espe-
ciais. E o nosso calendário do Ad-
vento, que passará a ser uma tradi-
ção nossa, será parte dessa vivência
(além das prendas, claro, que es-
sas ocupam sempre um lugar de
destaque no Natal das crianças…
vá, no meu também).

Pudessem todas as crianças, to-
das as famílias viver um Natal pleno
de amor, de alegria e de magia! |||||

Não há nada mais
mágico para uma
criança do que o tempo
passado com os pais.

Felisbela Freitas

JUNTA DE FREGUESIA
LANÇOU O DESAFIO ÀS
INSTITUIÇÕES, ASSOCIAÇÕES
E ESCOLAS PARA CRIAREM
ÁRVORES DE NATAL A
PARTIR DE MATERIAIS
RECICLÁVEIS QUE SERÃO
EXPOSTAS UM POUCO POR
TODA A VILA
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VOTOS DE BOAS FESTAS PARA OS
ESTIMADOS CLIENTES

Av. Conde Vizela, 106
Vila das Aves Telef. 252 875 079

Av. Conde Vizela, nº 6 * 4795-004 Aves | tel/fax: 252 941 276 | mail: geral@sempreon.pt

Desejamos a todos os clientes e amigos Boas Festas

||||| TEXTO: AMÉRIAMÉRIAMÉRIAMÉRIAMÉRICOCOCOCOCO     LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍS     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

Por iniciativa do capelão do
Mosteiro da Visitação, que para
o efeito desafiou os seus fiéis,
lhes forneceu as sementes e
lhes deu as dicas necessárias,
a Vila das Aves ficou a conhe-
cer no Natal do ano passado,
uma tradição que faz parte do
presépio algarvio: as “searinhas”.

Seara é o campo que tem
cereais semeados ou os pró-
prios cereais semeados e já
nascidos. Searinhas de Natal,
também chamadas «cabeleiras»,
«centeiinhas», «searas de Je-
sus», aparecem no Algarve co-
locadas junto dos oratórios e
presépios erguidos em casa,
nas capelas e igrejas, ofereci-
das ao Menino Deus com o
pedido de «boas colheitas».
São pequenas sementeiras fei-
tas cerca de três semanas an-
tes do Natal, utilizam-se para
a sua germinação bagos de tri-
go, milho, aveia e outros cere-
ais, humedecidos em peque-

As searinhas do
presépio Algarvio

TRADIÇÕES DE NATAL

Fazer as delícias de miúdos. Conquis-
tar os corações dos graúdos. A cida-
de de Santo Tirso vestiu-se de Natal
está recheada de iniciativas que se pro-
longam por todo o mês de dezembro.

“O município tem vindo a consoli-
dar a aposta na programação de Na-
tal, com propostas diversificadas, pen-
sadas para aair as famílias”, começou
por dizer Joaquim Couto, presidente
da câmara. “Este ano temos como no-
vidade o Mercado de Natal que vai
decorrer na Praça 25 de Abril, um es-
paço onde haverá animação, e que é
também uma forma de dar a conhecer
produtores e artesãos locais”, explicou.

Cores de Natal
já pintam as
ruas de Santo Tirso
PROGRAMAÇÃO DE NATAL JÁ ESTÁ NA RUA E VAI ANIMAR A
PRAÇA 25 DE ABRIL COM UM MERCADO E O PARQUE
DO RIBEIRO DO MATADOURO COM O “NATAL NO PARQUE”

nos recipientes. A tradição
manda semear as searinhas
no dia 8 de dezembro em pe-
quenos vasos ou outros reci-
pientes que devem ser manti-
dos húmidos para que as se-
mentes germinem.

O presépio algarvio tem
apenas a figura do menino
Jesus, num trono armado na
cómoda, em escadinha e nele
se colocam as referidas seari-
nhas bem como laranjas e
outros frutos. Este tipo de pre-
sépio também aparece na ilha
da Madeira, tomando aí o
nome de lapinha.

“A presença das searinhas
no presépio é compreendida
pelo povo como uma bênção.
São colocadas para o Menino
“as abençoar” e para “dar muito
pão às sementeiras”. Depois
das festas, havia também o cos-
tume de colocar as searinhas
no campo para crescerem por-
que estavam abençoadas. Mais
tarde, o trigo recolhido era para
mezinhas caseiras.” |||||

Assim, o Mercado de Natal decor-
re durante os fins de semana até 23
de dezembro, de sexta a domingo
entre as 14h e as 19h. O foco do
mercado será nos produtores e arte-
sãos locais com ofertas diferencia-
doras, especialmente dedicadas à
quadra festiva com espaços para ani-
mação cultural.

Com os mais pequenos no pen-
samento, o Parque do Ribeiro do Ma-
tadouro vai transformar-se num al-
deia de Natal e acolher as diversas
atividades do “Natal no Parque”.

Durante os fins de semana, o es-
petáculo Terra do Nunca vai encan-

tar com duas apresentações, às 15h00
e às 16h30, já durante a semana o
Génio da Lâmpada anima as tardes
às 14h30 e às 16h00. Haverá ain-
da uma Praça de Talentos, espaço
dedicado às artes, onde todos os dias
decorrem diferentes atividades rela-
cionadas com a música, a magia, o
cinema e a literatura.

Lugar mágico e de encontro, por
entre árvores e arbustos, a casa do
Pai Natal tem a porta sempre aberta
para todos os que o queiram visitar,
pelo caminho podem deixar os votos
para este Natal dentro de bolas de-
corativas na Ponte dos Desejos.

Para os que se quiserem aventurar
por atividades mais radicais há ainda
lugar para o snowtubbing, uma ram-
pa onde poderão deslizar com a aju-
da de boias, uma parede de escala-
da que promete pôr à prova os mais
corajosos, e ainda um slide para des-
lizar sobre o Parque. Para além destas
propostas há ainda um circuito de mini
golfe, uma estrutura de arvorismo im-
plantada entre a vegetação onde os
mais novos são desafiados a ultrapas-
sar obstáculos, uma lagarta sorriden-
te que irá transportar as crianças e,
como não poderia faltar, insufláveis.

A MAIOR ÁRVORE DE SEMPRE
A Praça 25 de Abril conta com um
novo ex libris, a maior árvore de Natal
alguma vez colocada em Santo Tirso,
com 18 metros de altura e 10 de diâm-
etro. Os elementos decorativos em
24 pontos da cidade estendem-se
desde o edifício dos Paços do Con-
celho e incluindo as entradas da ci-
dade, no nó de Frádegas, nas rotun-
das da Praça Camilo Castelo Branca,
do Operário Têxtil e junto à A3.

A abertura simbólica da progra-
mação natalício aconteceu na última
sexta-feira, dia 23, com a presença
do presidente da Câmara, Joaquim
Couto, e com a atuação do Coro de
S. Bartolomeu de Fontiscos.

A iluminação de Natal manter-se-
á até 7 de janeiro e representa um
investimento por parte da autarquia
que ronda os 20 mil euros. |||||

Avenida da Indústria Têxtil, nº 517 ||||| 4795-548 S.Tomé de Negrelos
Telefone 252 872 076 / 252 8720 501 / 937 622 078 | | | | | email: geral@coelhoelobao.pt
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Deseja a todos  os
clientes um Bom
Natal e um Feliz

Ano Novo

Deseja a todos os Clientes e Amigos
Feliz Natal e Bom Ano Novo

rua honoré, nº 60 R/C
4795-073 vila das aves

telf. 252 820 920 - tlm. 914574930
geral@agenciavaldemar.pt

Adega Regional de QuintãoAdega Regional de QuintãoAdega Regional de QuintãoAdega Regional de QuintãoAdega Regional de Quintão

Vila das Aves - Rua de Quintão, nº183 - Telefone 252 874 974

Deseja a todos os clientes Bom
Natal e um Feliz Ano Novo

Av. Com Silva Araújo, nº 24 Loja 2
Telf. 252 941 981  Fax 252 871 731

email: geral@mmfcontab.pt

MARTINS, MOREIRA &
FERNANDES, LDA

Gabinete de Contabilidade

Largo da Tojela
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TASCA P.M.
2014
(MERCADO)
BOM VINHO E
PETISCOS

Deseja a todos os
Clientes e Amigos

Boas Festas

Praceta das
Fontainhas,

Lj11, Lt2
Vila das Aves

Café Trovador

Av. 4 de Abril de 1955 - Vila das Aves

Deseja a todos os seus
estimados clientes
Bom Natal e um
Feliz Ano Novo

ZÉ DA RAMPA
HOTEL * *

Av. de Poldrães, nº 272
4795-006 Vila das Aves

Tels: 252 941 517
Telm. 919 669 759

e-mail: zedarampa@hotmail.com

entreMARGENS Desejos de Bom Natal e próspero Ano Novo para todosDesejos de Bom Natal e próspero Ano Novo para todosDesejos de Bom Natal e próspero Ano Novo para todosDesejos de Bom Natal e próspero Ano Novo para todosDesejos de Bom Natal e próspero Ano Novo para todos
os assinantes, leitores, anunciantes eos assinantes, leitores, anunciantes eos assinantes, leitores, anunciantes eos assinantes, leitores, anunciantes eos assinantes, leitores, anunciantes e

colaboradores deste jornalcolaboradores deste jornalcolaboradores deste jornalcolaboradores deste jornalcolaboradores deste jornal

Rua António Martins Ribeiro, 21 - Apartado 102
4796-908 Aves - Telf. 252 941 191 / Fax 252 871 709
Tlm 968 519 417/8 - 967 012 581
E-mail: geral@azevedoefilhos.pt

Largo Conde S. Bento, nº 719 - Vila das Aves
Telem. 918 606 398 | 916 509 756

CLÍNICA DENTÁRIA
D. NUNO ÁLVARES PEREIRA, LDA.

Rua Nuno Álvares Pereira - Vila das Aves
Tel./Fax 252872631 - Tlm 918 256 989

e-mail: clinicadentaria@iol.pt

LOJA: Rua Ponte da Pinguela, 134 . Aves . Tlf 252 872 127
ARMAZÉM: Rua dos Alvarinhos . Lordelo . Tlm 939 531 890

Deseja boas festas aos seus
clientes e amigos
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Tradição & Qualidade - Aberto até às 02h00 - 224 940 914 - Aves

ENTRE
MARGENS
Assine e
divulgue

“Elogio da Sede”
JOSÉ TOLENTINO MENDONÇA
Quetzal Editores – 2018

Estes são os textos que serviram de
guião às reflexões conduzidas pelo
poeta, teólogo e sacerdote português
junto do Papa Francisco e dos carde-
ais da cúria romana, na Quaresma de
2018, sob o tema Elogio da Sede. Um
livro decisivo que guia as reflexões
da Igreja sobre o mundo. Um docu-
mento de rara beleza e originalidade.

No final de mais um ano e com o
Pai Natal já pronto a descer pela
chaminé, o Entre Margens faz a
revisão da matéria dada durante
os últimos doze meses em jeito de
recomendações natalícias. Seja
como presente ou simples compa-

O melhor
de 2018
(para não
perder
de vista
em 2019)

nhia para passar os dias mais frios
e chuvosos que se avizinham, estas
propostas servem como um snap-
shot da produção cultural a que
fomos deitando as mãos ao longo
do ano e que, por uma razão ou
por outra, nos ficaram na memória.

O Entre Margens convidou
Miguel Miranda, habitual colabo-
rador da coluna “Dentro de Por-
tas” para eleger cinco álbuns; J.
Moreira da biblioteca do Centro
Cultural Municipal de Vila das
Aves para selecionar cinco livros;

Dinis Leal Machado, premiado rea-
lizador avense para escolher cinco
filmes; e por último, Paulo R. Silva,
jornalista obcecado pelo formato,
para contribuir com cinco títulos
televisivos. Estamos prontos?

Que a viagem por 2018 comece.

“A Arte de Caminhar
– um passo de cada vez”
ERLING KAGGE
Quetzal Editores – 2018

Muito na senda de O Silêncio na Era
do Ruído, o norueguês Erling Kagge
explora a caminhada, prática que ga-
nhou relevância nos tempos recentes,
deixando de ser apenas uma ativida-
de desportiva para se tornar uma atitu-
de mais abrangente e rica perante a
vida: um modo de reencontrarmos a
nossa verdadeira essência - a de ex-
ploradores atentos e conscientes de
nós próprios e do que nos rodeia.

“101 Problemas para
Cientistas de Bancada”
JOEL LEVY
Jacarandá Editora – 2018

Situações que nos fazem pensar e
descobertas dos grandes cientistas da
nossa História. Uma incursão fasci-
nante no mundo da ciência que se
debruça sobre problemas descon-
certantes que intrigam até mesmo o
mais inteligente dos cientistas.

“Obras Completas Maria
Judite de Carvalho – Vol. 1
(Tanta Gente Mariana;
As Palavras Poupadas)
Editora Minotauro – 2018

Maria Judite de Carvalho, considera-
da uma das escritoras mais marcantes
da literatura portuguesa do século XX
tem agora a sua obra reunida. Her-
deira do existencialismo e do nou-
veau roman, a sua voz é intemporal,
tratando com mestria e um sentido
de humor único temas fundamen-
tais, como a solidão da vida na cida-
de e a angústia e o desespero espe-
lhados no seu quotidiano anónimo.

“Aqui Estamos Nós –
Apontamentos para viver
no Planeta Terra”
OLIVER JEFFERS
Orfeu Negro – 2018

Bem-vindos ao planeta Terra! Escrito
por Oliver Jeffers para o seu seu filho,
e procurando explicar-lhe as várias
coisas que achava que ele precisava
de saber, este é um livro vivo e afetivo
sobre o modo como o planeta e os
seres humanos devem ser amados e
respeitados. Oliver Jeffers é um au-
tor/ilustrador reconhecido internaci-
onalmente pelas suas personagens
e ilustrações irresistíveis. |||||

LIVROS
POR J. MOREIRA

t
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Terapias Alternativas e Complementares

* Reiki Essencial / Reiki Angélico
* Terapia Multidimensional
* Tarô Terapêutico
* Massagem de Som com Taças Tibetanas
* Massagem de Relaxamento
* Tui Na - Terapia Manual Chinesa
* Auriculoterapia

entreMARGENS Desejos de Bom Natal e próspero Ano Novo para todosDesejos de Bom Natal e próspero Ano Novo para todosDesejos de Bom Natal e próspero Ano Novo para todosDesejos de Bom Natal e próspero Ano Novo para todosDesejos de Bom Natal e próspero Ano Novo para todos
os assinantes, leitores, anunciantes eos assinantes, leitores, anunciantes eos assinantes, leitores, anunciantes eos assinantes, leitores, anunciantes eos assinantes, leitores, anunciantes e

colaboradores deste jornalcolaboradores deste jornalcolaboradores deste jornalcolaboradores deste jornalcolaboradores deste jornal

CAR SEAT HEADREST
Twin Fantasy
(Face to Face)

Começamos pelo cruzamento de gui-
tarras cruas com um lo-fi introspectivo
de Car Seat Headrest, um projecto
liderado por Will Toledo. Aqui
recicla(m) um álbum que já tinha(m)
editado em 2011. Trata-se de uma
recriação com um novo brilho e am-
pliada no tempo total em mais de 10
minutos. Testemunhamos os desejos
e mágoas do músico americano.

SONS OF KEMET
Your Queen Is a Reptile
Em fase de Brexit, vamos até Londres
para encontrar um jazz com influên-
cias caribenhas e africanas. É um ins-
trumento de revolta contra a coroa

O melhor
de 2018
(para não
perder
de vista
em 2019)

COURTNEY BARNETT
Tell Me How You Really Feel

Seguimos agora para a longínqua
Austrália com várias emoções e de-
sabafos no feminino. As canções es-
tão bem estruturadas. Guitarras
rastejantes convivem com umas mais
estridentes num ambiente uniforme.
Kim Deal (Pixies) colabora em algu-
mas faixas, elevando a notoriedade
deste trabalho.

MEDEIROS / LUCAS
Sol de Março

Após “Mar Aberto” e “Terra do Cor-
po” fecha-se uma triologia com “Sol
de Março”. No primeiro álbum abor-
dou-se a emoção, seguindo-se o físi-
co e, agora, a razão. A voz madura
canta em português e assiste à inter-
calação da tradição com uma notável
amplitude estética. As composições
galgam as margens do previsível en-
quanto a dupla com origem açoriana,
juntamente com um punhado de mú-
sicos participantes, conforta o ouvin-
te. ||||| Nota: Os 5 álbuns estão disponíveis
gratuitamente no Spotify

2018 dirige-se para o fim e apro-
veitamos para divulgar alguns dis-
cos que foram lançados este ano.
Não queremos descobrir o me-
lhor. A nossa ideia é vasculhar
no meio de várias listas de can-
didatos. Vamos investigar os mais
tímidos, procurar aqueles que es-
tão mais escondidos e que têm
elementos do nosso agrado. Tro-
peçamos em Kamasi Washington,
Father John Misty, Beach House,
Low, Artic Monkeys. Jack White,
Kurt Vile ou Dead Combo, entre
muitos outros nomes de desta-
que no panorama da música in-
ternacional e nacional.

Recuamos umas décadas e,
com nostalgia, recordamos a apro-
ximação do Natal e prováveis pre-
sentes em vinil e CD. O formato
físico ainda existe e ainda se tro-
cam prendas assim, mas num
número insignificante. Por isso,
esta rubrica poderá servir como
sugestão para esse efeito ou, cla-
ro, para diferenciar momentos em
que estamos online e utilizamos
serviços de streaming.

Sem mais demoras, aqui estão
cinco propostas sem qualquer or-
dem específica:

britânica, acusando-a de não repre-
sentar os imigrantes negros. Todas
as faixas começam por “My Queen Is”
que é complementado por um nome
de uma mulher negra influente (a
primeira é a avó do líder da banda).
O protesto é feito através de uma du-
pla bateria e uma tuba que abrem es-
paço para o saxofone e clarinete de
Shabaka Hutchings. “Your Queen Is
a Reptile” foi nomeado para o Mer-
cury Prize.

HOOKWORMS
Microshift

Continuamos no Reino Unido, ago-
ra mais a norte na cidade de Leeds.
Os Hookworms transformaram a so-
noridade que os caracterizava, im-
plementando a lei dos sintetizadores
e respetivos loops. A mudança de
estilo coincide com a incorporação
de mais componentes eletrónicos. Os
ritmos em cascata vão encaixando as
peças de um puzzle mais expansivo
e diversificado. Recentemente o gru-
po separou-se após alegações de
abuso comportamental do vocalista,
Matthew Johnson.

DISCOS
POR MIGUEL MIRANDA
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A Linha Fantasma
(EUA, Paul Thomas Anderson)

O filme mais sublime do ano, conta
a história de Woodcock um estilista dos
anos 50 e Alma a sua musa inspira-
dora com quem tem uma das mais be-
las e imperfeitas relações de amor.

Olhares, Lugares
(FR, Agnés Varda e JR)

Aos 90 anos, o humor e criatividade
de Agnés Varda surpreende, e com
JR leva-nos numa divertida viagem por
aldeias francesas e pela paixão pelas
imagens que os une.

The Florida Project
(EU, Sean Baker)

Um relação pouco consensual entre
mãe e filha que vivem num quarto
de hotel, põe em perspetiva o ideal
de perfeição da Disney e o que signi-
fica tratar de um filho aos olhos dele
próprio. Um misto de emoções com
a paisagem mais bonita do ano.

Shoplifters: Uma Família
de Pequenos Ladrões
(JPN, Hirokazu Kore-eda)

O vencedor da Palma de Ouro conta
a história de uma família de peque-
nos ladrões que adota uma criança
sem abrigo. Um retrato raro do Japão
precário onde a ética e a felicidade
ganham novo sentido.

No Coração da Escuridão
(EUA, Paul Schrader)

A ressurreição cinematográfica de Paul
Schrader conta a história de Ernst
Toller, um padre de uma igreja em
declínio. Uma viagem existencial con-
temporânea, tensa e austera mas ab-
solutamente única no ano.

The Good Place
(Netflix)

O que significa ser boa pessoa? A série
criada por Michael Schur tem feito esta
questão nas mais variadas formas em bus-
ca das repostas mais surpreendentes. O
resultado é um milagre narrativo que equi-
libra sobre os seus 21 minutos por episó-
dio considerações sobre a moral e ética
do comportamento humano com as mais
patéticas piadas com nomes de restau-
rantes ou encontros com celebridades.
Uma verdadeira pérola.

Sara
(RTP2)

A série de Bruno Nogueira e Marco
Martins é uma pequena revolução no
panorama televisivo nacional. Beatriz
Batarda interpreta uma atriz em crise de
meia idade que decide dar um novo rumo
à carreira, aceitando pela primeira vez fa-
zer telenovelas. Uma sátira ao contexto
audiovisual português, repleto de perso-
nagens peculiares a tocar o realismo
mágico, filmado, escrito e interpretado com
criatividade e propósito narrativo. Não se
via coisa assim desde “Odisseia”.

Succession
(TV Séries)

A série de Jesse Armstrong sobre as di-
nâmicas de uma família detentora de um
grande grupo económico é como ácido
que não se consegue largar, corrompe

tudo por onde passa, mas impossível dei-
xar de olhar, colocando a nu a decadên-
cia moral dos “donos disto tudo” através
de diálogo absolutamente surreal e deli-
rante. Não, eles não são como o comum
dos mortais, são bem, bem piores.

Bojack Horseman
(Netflix)

A comédia dramática animada, assinada
por Raphael Bob-Waksberg, é talvez a série
mais percetiva sobre a interação humana.
O criador utiliza o véu dos animais antro-
pomórficos para explorar temas como a de-
pressão e o legado do trauma, a solidão e
a decadência do mundo moderno colocan-
do o espectador nos contextos mais deli-
rantes. ‘Bojack’ mostra sempre a luz ao fun-
do do túnel. É por isso que funciona.

Sharp Objects
(TV Séries)

A adaptação do homónimo romance de
Gillian Flynn tem uma longa lista de no-
mes grandes associados, mas no final é
a sua subtileza que sobressai. A minissérie
é um ‘noir sulista’ que explora trauma de
modo visualmente notável, uma maravi-
lha de edição e detalhe, lento e seguro
de si, onde tom e ambiente são o prato
principal. Mais, tem um daqueles twists
finais de arrepiar a espinha. |||||

FILMES
POR DINIS LEAL

MACHADO

SÉRIES
TVPOR PAULO

R. SILVA

O
melhor

de
2018
(para

não
perder

de vista
em

2019)

A Associação
Humanitária
dos Bombeiros
Voluntários de
Vila das Aves
deseja a todos
Festas Felizes
e um próspero
Ano Novo
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