
LUÍS VIEIRA CAMPOS
50 ANOS

REALIZADOR, PRODUTOR
A sua média-metragem Bicicleta tem o  que
resta do bairro do Aleixo como cenário e os

seus moradores no elenco. O filme tem texto de
Valter Hugo Mãe e prémios resgatados nos
três festivais nacionais por onde passou.

Agora, o objectivo do realizador (e produtor,
através da Filmes Liberdade) é mostrar

Bicicletaem todas as capitais de distrito (vai
no bom caminho) e nos poucos certames

internacionais abertos a médias-metragens.

PEDRO SOARES
20 ANOS
ESTUDANTE 

Desde os 16 anos que faz comédia
stand-up em restaurantes, bares e o
que mais aparecer. Em Braga, onde

está perto de concluir o curso de
Ciências da Comunicação, mas

também no resto do país. Muito mais
gente ficou a conhecê-lo graças à
aparição nas eliminatórias do Got

Talent Portugal, na RTP 1 – este mês
regressará, já nas meias-finais. 

PALÁCIO DA BOLSA
A sede da Associação Comercial do
Porto (ACP) é um dos edifícios mais
belos da cidade. E dos mais
abundantemente visitados (em 2014
passaram por lá mais de 250 mil
pessoas. Algumas obras de restauro
vêm coincidindo com as
comemorações dos 180 anos da ACP.

O QUINTO 
ELEMENTO

FOTOGRAFIA
JOÃO SARAMAGO

Todos os meses escolhemos
quatro heróis locais e um
espaço que toda a gente

devia conhecer

JOÃO VASCONCELOS
37 ANOS

FUNDADOR DO CANAL 180
O 180 é um dos raros canais com sede no

Porto. E é também uma das escassas
fontes de cultura contemporânea que se
materializam quando se liga a televisão.

Desde o início do ano que o Canal 180
passou a ver-se através de três

operadoras: MEO, NOS e Vodafone.

MARCELINA GUIMARÃES
32 ANOS
ARQUITECTA

Fundou, com o geobiólogo Miguel
Fernandes, a Habitat Saudável, que

estuda e projecta espaços interiores e
exteriores com recurso ao feng shui, à

geobiologia e à bio-habitabilidade.
Com o objectivo de “integrar ciências
e artes ancestrais de harmonização e
reequilíbrio energético de espaços”.
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