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Feira Franca até 17 de setembro

A Feira dos recordes

FALTAM DOIS DIAS PARA TERMINAR A FEIRA FRANCA DE VISEU, O LOCAL DE REENCONTROS, DE
DESCOBERTAS, DE PROVAS, DE EXPERIÊNCIAS, DE CONVERSAS... TUDO ISTO NUM ANO EM QUE
FOI REGISTADA A ENTRADA DE MAIS DE UM MILHÃO DE PESSOAS.NO ÚLTIMO DIA, ALÉM DA
ATUAÇÃO DA ORQUESTRA DA CASA, HAVERÁ UM GRANDE BOLO PARA TODOS OS VISITANTES
CANTAREM OS PARABÉNS AOS 625 ANOS DA FEIRA FRANCA

A

barreira de um milhão de entradas na Feira
de S. Mateus, em Viseu, foi ultrapassada.
Ainda faltam dois dias para acabar o evento,
mas todos os recordes que haviam para bater já
estão batidos.
Os domingos francos (entrada grátis) foram os
que mais visitantes tiveram e, quando comparado
com o ano anterior, até o dia que teve uma maior
afluência foi logo ultrapassado a 11 de agosto, data
da inauguração. O recorde estava com a atuação de
AGIR em 2016 (55 mil), mas na noite em que atuou
a Orquestra 625 e a Feira iluminou-se a bilheteira
registou perto de 57 mil entradas.
E as enchentes, principalmente nas últimas duas
semanas de agosto, continuaram. Dos dias pagos,
foi o concerto de Paula Fernandes e o dia do Jornal
do Centro o que mais entradas registou.
As visitas foram, assim, um dos primeiros recordes
desta Feira de S. Mateus. Mas houve ainda outros e
fora do cartaz oficial.
Quem esteve na Feira a 26 de agosto não vai
esquecer, até porque deve ter em casa a fotografia,
a surpresa do Presidente da República. Marcelo
Rebelo de Sousa apareceu sem avisar, ficou para
jantar e acabou por ser a figura de destaque na noite

em que no palco esteve Aurea. Durante as cinco horas que
esteve na Feira, o presidente dos “afetos” tirou milhares
de fotografias e não deixou de falar e cumprimentar todos
os que o acompanharam na visita. Estava batido mais um
recorde com o número de selfies e de beijos distribuídos.
Em palco, houve momentos que também ficaram marcados. Logo no segundo dia da Feira com a atuação de
Seu Jorge, o primeiro nome internacional deste evento, a
que se seguiu o de Paula Fernandes. O regresso de Marco
Paulo e as mais de três horas de concerto de Pedro Abrunhosa, assim como as homenagens de Paulo de Carvalho
e a comunhão com o público foram igualmente momentos únicos. Destaque ainda para a entrega em palco de
músicos como AGIR, Dengaz ou HMB, isto sem esquecer
os ritmos quentes e que colocaram a plateia a dançar de
Nelson Freitas ou Matias Damásio. Noutros palcos, no
Pavihão Multiusos, afetos também não faltaram com os
músicos da casa e com momentos mágicos e intimistas.
Se tudo isto foi programado, a Feira Franca de Viseu é feita, essencialmente, pelas experiências que cada visitante
tem neste recinto quer seja a nivel gastronómico, cultural
ou apenas de diversão. É uma cidade dentro de outra
cidade, toda a gente assim se refere à Feira de S. Mateus.
Um local onde famílias se juntam, convivem, aprendem e
se divertem. E voltam.

Textos Mónica Figueiredo e Sandra Rodrigues | Fotos Igor Ferreira
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Uma feira cultural e com história e que quer
mais nomes internacionais no cartaz

SE PARA ALGUNS “FEIRADORES” A FEIRA ESTÁ MAIS MODERNA, OUTROS PEDEM UMA PROJEÇÃO
INTERNACIONAL E MAIS COMÉRCIO

C

om um cartaz de espetáculos para todos os
gostos, com a variedade gastronómica e com as
múltiplas atividades ao longo de todo o evento, a
Feira de S. Mateus, em Viseu, soube destacar-se e fazer
mais uma vez história.
As opiniões sobre o certame dividem-se entre o público: se para uns a feira está mais moderna, com mais
variedade e atrações, para outros em comparação com
outros anos, a feira está “mais fraca”, principalmente a
nível de comércio.
Numa feira onde a multiplicidade cultural predomina é
preciso saber ouvir elogios, críticas e conselhos.
Para Ricardo Henriques, a Feira Franca foi ótima, frisando que esta “consegue ter um dinamismo diferente
dos anos anteriores”. “O calendário também é bom, e
em termos de bandas (a Feira) consegue estar melhor
e atingir vários pontos de vista musicais da sociedade”.
Na sua opinião, a feira mais antiga da Península Ibérica
pode-se descrever com apenas três palavras: “história,
dinamismo e cultura”.
Beatriz Oliveira, por exemplo, fez questão de realçar a
zona dos “matrecos” como um dos espaços mais antigos
da Feira Franca.
Relativamente aos concertos deste ano, os dois jovens
salientam que o concerto dos You Can`t Win Charlie
Brown, de Seu Jorge e dos Savanna surpreenderam pela
positiva.
“A Feira de S. Mateus devia agora tentar apostar num
nome mais sonante em termos internacionais, porque
já se está a assumir como um festival nacional, mas era
necessário começar a chegar a outros pontos para conseguir captar pessoal não só cá de dentro, mas pessoas

de fora. Um nome internacional, forte, conseguia fazer
chegar pessoas não só da América Latina mas também
da Europa para a Feira”, ressalvam.
Uma opinião partilhada por Andreia Rocha, de Vila
Nova de Gaia, que em visita à cidade de Viriato descreveu a feira como “ bem organizada” e “sossegada”.
Para o ano gostava de ver mais artistas de rock, como
os “Muse”.
Manuela Silva garante que este ano a feira está melhor
que no ano passado, com mais diversões, mais opções
de escolhas culturais. Mas, ainda assim, “não há tanto
como havia há dez anos”.
Muitas são as opiniões de que o certame a nível do
comércio podia estar melhor na edição em que a feira
comemora os 625 anos de vida. Acácio Morais, um dos
visitantes, afiançou que um dos motivos para esta falta
de variedade é o facto de o “parque onde estão os comerciantes” ser “muito caro”, garantindo que se fosse mais
barato o arrendamento, “haviam muitas mais pessoas a
querer vir comercializar para a feira”.
Assim, para o ano, o evento devia ser “mais cultural” e
deveriam haver mais lugares e elementos “a divulgar a
zona de Viseu”, como afirmou Débora Ramos e Almiro
Sousa.
Apesar de opiniões diferentes, há pontos em que as
várias pessoas que visitam a feira estão de acordo:
deviam estar presentes na feira do próximo ano artistas como Tony Carreira, Xutos e Pontapés e bandas
internacionais.
Há ainda quem afirme que as noites deviam ser mais
“mexidas” com a atuação de alguns “DJ`s”, como reconheceu Rui Figueiredo.

Andreia Rocha

Débora Ramos e Almiro Sousa

Manuela Silva

Rui Figueiredo
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Feirantes destacam enchente de agosto
e calmia de setembro

ENQUANTO SE ESPERA PELA PRÓXIMA EDIÇÃO, A CURIOSIDADE É A DE SABER QUAIS VÃO SER AS
NOVIDADES QUE A ORGANIZAÇÃO VAI EFETUAR NO RECINTO

A

fazer história com os seus concertos e visitantes
(mais de um milhão), a Feira de S. Mateus, em
Viseu, tem sido falada um pouco por “todos os
cantos”.
A feirar desde 2004 na Feira Franca, para Rui Soares e
Suquita, a feira é “muito gratificante”, brincando que
“já fazem parte da mobília”. A dupla brasileira destaca
que este ano um dos pontos mais altos do evento foi o
espetáculo de Paula Fernandes, que fez com que o Brasil
estivesse mais perto de Viseu.
Para Suquita, fazer a Feira de S. Mateus é dar o seu
melhor, afirmando sem receio que se um dia tivesse de
deixar o Brasil “ficava sempre nessa feira”.
Já Rui Soares deixou algumas sugestões de artistas que no
próximo ano podiam pisar o palco da feira, como Sandra
de Sá, João Gilberto e Roberto Leal.
E como a boa disposição é a palavra de ordem neste evento, o Jornal do Centro foi falar com “o mais bem disposto
na feira”, como se descreveu Fernando Barros, da casa
“Porco no Espeto”. De acordo com este comerciante, a
grande “adesão” aconteceu principalmente no mês de
agosto, “em que tivemos cá os nossos compatriotas que
estão imigrados”.
Paulo de Carvalho, Marco Paulo e Agir foram, do seu
ponto de vista, os artistas que mais chamaram pessoas
à feira, mas garante que para o ano a organização devia
assegurar a presença de nomes como” Xutos e Pontapés,
Paulo Gonzo, os Delfins, Luís Represas e para a “pimba-

lhada” Quim Barreiros e Augusto Canário”, de forma a
atrair ainda mais visitantes.
Uma opinião partilhada por vários comerciantes é a de
que a feira vive-se em duas fases: as primeiras semanas em
que o emigrante está em Viseu e as últimas semanas em
que são poucos os visitantes à feira.
“A feira devia ter começado no inicio do mês de agosto,
porque o emigrante funciona muito bem nesta feira, e em
setembro começam as aulas, acabam as férias, há mais
despesas e nota-se que o negócio baixa muito”, argumentou João Miranda, comerciante de loiças.
Eunice Batista, da Ginjinha de Óbidos- Pedaço Decimal,
destaca que o certame tem altos e baixos. “As primeiras
semanas foram as melhores, agora já baixou o ritmo”,
disse.
Mas a verdade é que este ano o evento bateu recordes a
nível de entradas, e para os comerciantes a adesão foi
“boa” e “favorável”.
Dos Chocolates Regina, Carolina Graça ressalva que o dia
do concerto de Pedro Abrunhosa foi o auge da Feira, garantindo, ainda, que enquanto viseense e visitante da feira
desde pequena confia na empresa organizadora “porque
todos os anos têm vindo a melhorar”.
Agora, e enquanto se espera pela próxima edição, a ansia é
a de ver qual vai ser o cartaz musical e as novidades que a
organização vai efetuar para modernizar, dar voz e relembrar a história da Feira mais antiga da Península Ibérica.

Fernando Barros
Suquita

Rui Soares

João Miranda

Euníce Batista

Joaquim Pereira
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O Jornal do Centro foi e vai continuar a ser
a sua companhia diária

TRINTA E OITO DIAS DE INTENSA PROGRAMAÇÃO. ATRAVÉS DAS SUAS VÁRIAS PLATAFORMAS DE
COMUNICAÇÃO (JORNAL, ONLINE E RÁDIO), O JORNAL DO CENTRO FOI A COMPANHIA DIÁRIA
DE UM DOS MAIS ANTIGOS EVENTOS DO GÉNERO DA PENÍNSULA IBÉRICA

O Jornal do Centro foi a companhia diária na Feira de
S. Mateus. O stand e o estúdio móvel foram o palco
de muitos e bons momentos. Através dos microfones
deu-se a conhecer o pulsar deste evento, as vozes
de quem o fez e de quem o experimentou. Deu-se a
conhecer projetos, músicas e ideias. Já através das suas
outras plataformas de comunicação (jornal e online)
mostrou-se os rostos, os espaços e todos os momentos
importantes. Tudo e todos estiveram com o Jornal do
Centro.
Pela primeira vez, um órgão de comunicação social fez
parte ativa da Feira Franca de Viseu. Além das muitas

15 SET

horas de emissão em direto com os protagonistas da
Feira, o stand foi também palco de vários showcases
com dj’s e músicos da região. Todas as quintas-feiras o
humor tomou conta da emissão e o Tintol&Traçadinho
passou das páginas do Jornal para um programa de
rádio com a voz de José Rui Martins.
Herói de causas, mas essencialmente dos mais novos,
o Super-Centro tornou-se o “vigilante” desta Feira e
igualou-se, em termos de popularidade, com os artistas
dentro e fora de palco.
O Jornal do Centro foi e vai continuar a ser a sua companhia diária.
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A fotografia com mais “likes” ganha um fim de semana na
Madeira para duas pessoas com viagem incluída! O segundo
lugar recebe um fim de semana numa das Pousadas de
Portugal.

Para participares tens de colocar “GOSTO” na página
de facebook do Jornal do Centro.
As estadias são em regime de pequeno-almoço.
Participações até dia 16 de setembro às 23h59.
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Música

David Carreira quer ouvir o público
a cantar do início ao fim

M

ÚSICO ESPERA QUE O CONCERTO DESTA SEXTA-FEIRA SEJA MELHOR OU IGUAL
DO QUE AQUELE QUE ACONTECEU NO ANO PASSADO NA FEIRA DE S. MATEUS E
QUE FICOU NO TOP 3

david carreira
Tem sido um verão muito preenchido para o David
Carreira. Como está a correr a digressão?
A digressão está a correr muito bem, já a do ano passado correu lindamente, acabei por estar também
na Feira de S. Mateus. Este ano vai ser a segunda
vez e estou ansioso para estar novamente no palco
para ouvir o público a cantar os temas do início até
ao fim, tantos as músicas mais antigas como o novo
single “Ficamos por aqui”.

A sua carreira, desde o lançamento do primeiro
álbum, não tem parado...
Tento fazer o que gosto e até agora tem corrido bem.
Não só na parte músical mas em todos os projetos
em que estou envolvido.
Uma carreira que não passa só por Portugal. Como
está a ser o percurso além fronteiras?
Desde 2014 que ando também muito ligado ao
mercado francês. Lancei agora, em maio, o segundo
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álbum na língua francesa. A par da carreira em
Portugal, estou também bem presente no mercado
francês como Luxemburgo, Argélia, Marrocos, Canadá também... em Portugal estou com a digressão,
com o novo single e com o futuro álbum que está
para breve.

Quando vai ser lançado?
Estou em estúdio. O primeiro single está já na
internet e videoclipe está com mais de dois milhões
de visualizações. Não posso desvendar muito mais.
Concertos aqui na região não têm faltado. É um público que lhe é querido?
Sim, é verdade. Poder voltar é optimo porque é
dos melhores sítios para se cantar em Portugal. O
público é o melhor. O concerto do ano passado na
Feira de S. Mateus está, sem dúvida, no top 3 da
digressão. Espero que o concerto deste ano seja igual
ou melhor.
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DAVID CARREIRA EM VISEU “IN
LOVE” COM A “PRIMEIRA DAMA”
No ano em que celebra 625 anos, a Feira de S. Mateus conta no seu cartaz
com o concerto de David Carreira. O regresso do artista ao grande palco
de Viseu está marcado para 15 de setembro.
O seu primeiro álbum de estúdio, Nº 1, foi lançado em 2011, tendo
alcançado a primeira posição na lista dos discos mais vendidos de Portugal. O disco produzido pela dupla francesa Tefa et Masta conta com as
participações de Iminente e Jmi Sissoko. O videoclipe de apresentação
de estreia contou com alguns nomes conhecidos, entre eles Paulo Futre
(antiga estrela do futebol) e o DJ Diego Miranda.
O ano de 2012 ficou marcado por uma digressão incrível que percorreu
o país de norte a sul.
O primeiro concerto no Coliseu dos Recreios acontece a 16 de fevereiro
de 2013. Simultaneamente, David apostou numa carreira internacional.
A Warner France reconheceu o seu valor e David assinou um contrato
com a editora.
“A Força Está Em Nós” é lançado também em 2013. Com participações
de Snoop Dogg, Boss AC, Anselmo Ralph e Diana Chaves, o sucesso
deste trabalho confirma-se pelos discos vendidos.
O lançamento do seu primeiro álbum na língua francesa aconteceu em
2014. Em 2015, lançou “3”, o novo trabalho de originais. Ao longo das
canções deste trabalho”, o artista presenteia o público com temas de
dança, baladas, canções alegres e cheias de ritmo a fazerem o contraponto com músicas onde a melancolia também se faz sentir.
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Janelas e portas para obra nova, renovação e
reabilitação
Técnica moderna adaptada ao estilo da sua casa
As janelas e portas transmitem carácter à fachada: são os elementos de design que mais
influenciam no estilo de uma vivenda.
Como empresa líder na execução de janelas, Finstral oferece variantes adequadas para
todas as exigências. Com a nossa ampla seleção de aros fabricados em diversas
combinações de materiais, e com a variedade de modelos, superfícies, cores e
equipamentos adicionais de janelas, cumprimos com todas as exigências de estética e
funcionalidade, tanto para obra nova como na renovação e reabilitação de casas antigas.

Porque a confiança é baseada na transparência.

Solicite um orçamento !!!
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RESISTÊNCIA EM ANO DAS BODAS
DE PRATA
Em 2017, os Resistência celebram 25 anos de carreira. A banda portuguesa, formada nos anos 90, revisita no seu repertório canções de
bandas como Xutos & Pontapés, Delfins, Sitiados, Rádio Macau e Heróis
do Mar. Em Viseu, o grupo sobe ao palco principal da Feira de S. Mateus
na noite do dia 16 de setembro.
Resistência foi um dos grupos portugueses mais importantes do início
da década de 1990. O projeto consistiu na união de esforços entre vários
músicos, provenientes de diversas bandas, e na transformação, adaptação e nova orquestração de temas trazidos por eles (e não só) para uma
vertente mais acústica e virada para uma valorização da “voz” como
instrumento, e na junção dessas mesmas vozes, mostrando a força da
união. O grupo era constituído por Alexandre Frazão, na bateria, Rui
Luís Pereira (Dudas), na guitarra, Fernando Cunha, na voz e guitarras,
Fernando Júdice e Yuri Daniel, no baixo, Fredo Mergner, na guitarra,
José Salgueiro, na percussão, Miguel Ângelo, na voz, Olavo Bilac, na
voz, Pedro Ayres Magalhães, na voz e guitarras, e Tim também na voz e
guitarras.
A banda ficou inativa a partir de 1995 e os músicos retornaram aos seus
respetivos projetos. Em 2012 foi lançada a compilação “As Vozes de
Uma Geração” com todos os temas dos dois primeiros álbuns, os temas
“Voz-Amália-De-Nós” e “Chamaram-Me Cigano” e ainda dois temas do
álbum ao vivo. Em 24 de novembro de 2014, os Resistência regressaram
com o álbum “Horizonte” que marcou o retorno do grupo aos estúdios
de gravação, depois de 22 anos de ausência, com 11 novas canções resgatadas ao repertório de Madredeus & a Banda Cósmica, Delfins, Xutos &
Pontapés, Tim e Rádio Macau.
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Todos os dias no stand da Rádio Jornal do Centro
Castings (rádio e lifestyle) | Zona Lounge | Experiências 360º | Reportagens
Entrevistas | Emissões em direto | Passatempos

Programa
15
DAVID CARREIRA
22h00

VISEU ARENA

“NEM EU SEI
COMO É QUE FIZ
ISTO (PART2)”
COM ZÉ MÁGICO

ARTESANATO

“TANORIA”

Tanoaria Godinho

(Magia)

16
RESISTÊNCIA
22h00

VISEU ARENA

STAND UP
COMEDY

Pedro Figueiredo

17
ENCERRAMENTO
DA FEIRA
DE S. MATEUS
21h30
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VISEU ARENA

JAM SESSION
(Música e Magia)

ARTESANATO

“BORDADOS
DE TIBALDINHO”

ARTESANATO

“BAÍNHAS
ABERTAS”
Tecelagem
e Bordados

ARTESANATO

“BAÍNHAS
ABERTAS
TRABALHADAS”
Tecelagem
e Bordados

ARTESANATO

“AS VOLTAS QUE
O LINHO DÁ”

ESPAÇO DA CIDADE

APRESENTAÇÃO E
PROVA DE VINHOS
Quinta Chão
de São Francisco

ESPAÇO DA CIDADE

Grupo Etnográfico
Várzea de Calde

WORKSHOP
“COSMÉTICA
NATURAL”

ARTESANATO

ESPAÇO DA CIDADE

“BAINHAS ABER�
TAS TRABALHA�
DAS”
Tecelagem
e Bordados

Amor Luso

WORKSHOP
“UM MIMINHO
DE ALFAZEMA
PARA TI”
Flash

ESPAÇO DA CIDADE

APRESENTAÇÃO
“VISIT VISEU”
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NOVO PEUGEOT 308
AUGMENTED TECHNOLOGY

NOVA CAIXA AUTOMÁTICA DE 8 VELOCIDADES (EAT8)
NOVOS EQUIPAMENTOS DE AJUDA À CONDUÇÃO
NOVOS MOTORES - GERAÇÃO 2020

Consumo combinado: 3,1 a 6,0 l/100 km. Emissões de CO2: 82 a 149 g/km.
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FIGOCAR
AUTO MARTINAUTO
CONCESSIONÁRIO
PEUGEOTCONCESSIONÁRIO PEUGEOT
Lisboa
Campos
Magalhães,
lote
WRC
Viseu- Av.
- Recta
do
Caçador,
Fragosela
de Cima. 3505-577
Tel.: 206 206 206 - Fax: 206 206 206 - www.figocar.pt

- Tel.: 232 467 650 - geral@martinauto.pt - www.automartinauto.pt

TECNOLOGIA AUMENTADA

PORTAS ABERTAS 15 A 17 SETEMBRO

