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Carlos
do Carmo
“Guimarães pode contar comigo quando
quiser, é só chamar-me que eu vou”.
Em entrevista exclusiva à Mais Guimarães,
o fadista fala da sua vida, da sua carreira, e de 
como a Cidade Berço o continua a deslumbrar.
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Editorial
Eliseu Sampaio
Diretor da Mais Guimarães

na capa

Je Suis Charlie
Qual o limite da sua tolerância?

Os acontecimentos em França, no país 
da “Liberté, Egalité, Fraternité”, lema 
utilizado durante Revolução Francesa, 
motivaram uma onda de revolta mun-
dial, contra o bárbaro assalto à “nossa 
liberdade” e à liberdade de expressão. 

“Liberdade, igualdade, fraternidade”, 
o slogan sobreviveu à revolução, dificil-
mente sobreviverá a este ataque. Senti-
mo-lo já a vergar-se a cada investida.

Os Franceses, já por diversas vezes de-
monstraram nas ruas e nas urnas que está 
limitada a disponibilidade para continuarem 
o caminho da aceitação, da anuência.

Estaremos perto do ponto final
deste capítulo?

Se lá tivermos chegado, será mais um 
passo atrás no já de si frágil processo 
de construção de uma Europa unida. 
É legítimo que sejam questionados 
os princípios da revolução gaulesa, os 
tempos são outros, os desafios também. 

A saudável convivência multicultural é o 
muro que ainda nos falta ultrapassar. Por-
que ainda há “Um Nós” e “um eles”. Mas até 
onde estamos nós também dispostos a ir? 

Que cidade se seguirá no mapa desta luta 
desenfreada, após Londres, Madrid e Paris…

O conceito de sociedade que conhecemos, sobre-
tudo os nascidos após a revolução de abril de 74, 
está também suportada por estes princípios, 
da Liberdade, igualdade e fraternidade. Está 
definitivamente colocada em causa a socie-
dade em que acreditamos e sabemos viver.

Estaremos preparados
para uma nova realidade?
Será mais um desafio a acrescentar a este 
novo ano, o de descobrirmos até onde vai a 
nossa tolerância.

Tolerância - em latim tolerare - pretende 
definir um grau de aceitação perante um 
elemento contrário a uma regra estabelecida.

Qual o limite da sua tolerância?
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Ano em Revista
A Mais Guimarães mostra o que de 

bom e mau aconteceu em Guimarães, 
no país e também no mundo

durante o ano que findou.

20

Efemeridário
Vimaranense

2015 Será um ano para assinalar em 
Guimarães efemérides de todos os 

géneros e feitios. Teremos muito 
que comemorar.

24

Guimarães Corre Corre
Treino de corrida em espaço público 

é um fenómeno que chegou a 
Guimarães, e acontece todas as 
segundas feiras pelas 21 horas.
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Quadra Natalícia

Iluminação de Natal 
em Guimarães

Testemunhos

texto: Carlos Lima
fotos: Mais Guimarães

É sempre com muita expetativa que os 
vimaranenses aguardam ano após ano 
a instalação da iluminação natalícia nas 
principais ruas e edifícios da cidade.

Durante um mês, mais propriamente 
entre 13 dezembro e 12 de janeiro, a ci-
dade berço oferece aos seus habitantes 
e turistas um verdadeiro espetáculo de 
luz e cor, que nos transporta para um 
cenário real de um conto Natalício.

Milhares de luzes em tons dourados e 
cristais decoram as principais artérias 
da cidade, fazendo a delícia de quem 
percorre este trajeto de encantamento. 

O ex-libris de toda esta iluminação é a 
já habitual e imponente Árvore de Natal 
que todos os anos é colocada na Sala 
de visitas de Guimarães, o Toural. Este 

Maria do Carmo
Oliveira
57 Anos

“Acho que está muito Linda. Apenas 
um reparo, pois penso que deveria 

ter sido colocada mais cedo. Antes da 
noite do pinheiro. É uma festa muito 

bonita, que atrai muita gente e estava 
uma cidade morta. Seria importante 

também para a cidade ter já a ilumina-
ção de Natal nessa altura.”

André Freitas
31 Anos

“Na minha opinião, poderiam ter sido 
mais organizados e terem colocado 
a iluminação ao mesmo tempo. Para 

além de tardia, em algumas zonas 
só mesmo na semana do Natal é que 
colocaram a iluminação, em especial 
a igreja de S.Gualter, que é sempre 

um símbolo de Guimarães também na 
iluminação de Natal. Mas no Geral, a 

iluminação em si, está bonita.”

Gracinda Ferreira
64 Anos

“Adorei a decoração luminosa deste ano. 
Ao contrário de outros anos, tem umas 

cores muito suaves, o que nos transmite 
também uma paz condizente com esta 

época natalícia. As ruas estão todas mui-
to bonitas. Apenas realçar que esta zona 

do campo da feira foi colocada muito 
tarde, somente na semana do Natal.”

ano, um grandioso laço em tons cristalinos, 
percorre e contrasta com as luzes doura-
das dos seus cerca de 30 metros de altura.

Como não poderia deixar de ser, a Mais Gui-
marães, saiu à rua para conhecer a opinião 
dos vimaranenses e visitantes, tendo cons-
tatado dois pontos em comum: “Lindíssima a 
decoração, pecando apenas por tardia.”

O que pensam os Vimaranenses sobre a iluminação
festiva da cidade? Ficam aqui algumas opiniões.
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fotos: Paulo Pacheco
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Após a meia-noite, a festa continuou 
com muita música no Largo da Oliveira 
e na Praça de S. Tiago. Ambiente de 
grande animação marcou a primeira 
noite do ano, com muitos vimaranen-
ses, mas também imensos turistas.

O Centro Histórico de Guimarães rece-
beu milhares de pessoas na festa de 
passagem de ano promovida pela Câ-
mara Municipal, num espetáculo repleto 
de cor, luz e música cujo momento alto 
aconteceu depois de terem soado as 
12 badaladas na Igreja da Oliveira, onde 
foram exibidas projeções de vídeo do 
espetáculo “Catarse”, que assinalaram 
a despedida de 2014 nos últimos cinco 
minutos do ano velho. 

O momento audiovisual consistiu numa 
evocação ao misticismo como elemen-
to de conexão com a alma em que a 
música surgiu no final como elemento 
purificador, numa narrativa de cinco 
minutos contada em cinco capítulos: 
Matéria, Energia, Espaço, Tempo e Alma, 
com esta última, através da música, a 
alavancar a catarse final.

Festa de Passagem
de Ano

Milhares 
de Pessoas 
Receberam 
2015 no 
Centro 
Histórico de 
Guimarães

À “ópera” de manipulações audiovisuais, 
com o suspense da chegada da meia-noi-
te, seguiram-se confetis e fogo-de-artifí-
cio, que cristalizaram o momento. 

A música preencheu depois a noite, 
animada por um DJ que atuou desde 
o cruzeiro do Padrão do Salado, numa 
espécie de pedestal, ficando evocada a 
ideia de um ritual em que a simbologia 
do espaço apelou ao prolongamento da 
festa numa catarse coletiva.

A experiência entre luz, som e vídeo
-mapping, onde o apelo à emoção 
surgiu em linguagem musical destina-
da a todas as gerações, convocou as 
emoções de vimaranenses e visitantes 
que participaram na noite de fim de 
ano. Bares e restaurantes do Centro 
Histórico juntaram-se igualmente à 
festa numa noite especial vivida no 
Largo da Oliveira e na Praça de S. 
Tiago, duas praças centrais da área 
patrimonial classificada pela UNESCO.

A GMRtv mostra-lhe os princi-
pais momentos que estiveram em 

destaque no último ano. Veja o que 
mais importante aconteceu em 
diferentes áreas vimaranenses.

A instalação da Unidade Operacional 
da Universidade das Nações Unidas e 
de uma Unidade de Desenvolvimen-
to da Agência para a Modernização 

Administrativa, a  instalação da Rádio 
Universitária da Universidade do 

Minho em Guimarães, a presença de 
Cavaco Silva no concelho de Guima-

rães, os casos de saúde, os acidentes 
e falecimentos do ano, os investimen-

tos em 2014, entre outros assuntos, 
estão concentrados numa síntese 

relativa ao ano que findou.
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Nesta nova loja situada no coração da 
cidade, no Centro Comercial S. Francis-
co, encontramos calçado 100% nacio-
nal, de qualidade e com design contem-
porâneo, uma coleção única aliada a 
uma grande variedade de produtos.

Uma combinação de fatores que contribuiu 
para o sucesso no mercado nacional e 
internacional da Empresa Costa e Teixeira, 
criada há cerca de 20 anos e sediada em 
Regilde Felgueiras, e que decidiu agora 
abrir uma rede de lojas de venda direta ao 
público no mercado nacional, através da 
marca URBAN TERRAIN SHOES.

Salvador Teixeira, sócio gerente da em-
presa, referiu na inauguração do espaço, 
que “a satisfação do nosso cliente é a 
razão do nosso trabalho e dedicação.

Recorrendo a 80% de matéria-prima na-
cional de qualidade, asseguramos elevados 
níveis de qualidade na nossa linha de pro-
dução, proporcionando aos nossos clientes 
um excelente conforto. Aqui, na URBAN 
TERRAIN SHOES, a qualidade, o design e o 
preço serão presença assídua.”

De facto, a empresa tem-se afirmado nos 
vários mercados, fruto do trabalho criativo, 
e também pela qualidade e design no seu 
calçado de homem, senhora e criança.

O modelo e ator Afonso Vilela, tam-
bém se aliou a este projeto, tendo es-
tado presente na inauguração, dando 
a sua imagem pela marca.

Esta é uma boa altura para visitar a URBAN 
TERRAIN SHOES. Nesta época de Saldos 
é possível adquirir calçado de qualidade 
excecional com descontos até 40%.
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Inauguração

Urban
Terrain 
Shoes

fotos: Direitos Reservados

Foi inaugurada
a 13 de dezembro,
no Centro Comercial
S. Francisco em Guimarães,
a URBAN TERRAIN SHOES.

URBAN TERRAIN SHOES
Centro Comercial

S Francisco Centro
Guimarães

Abertos todos dias
das 10 as 21horas
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Diga-se que não existe uma “data/hora/
local” que defina o ponto de partida da 
Mousse Bistrô Café. É sim, fruto da evo-
lução natural de um gosto partilhado 
pelos 3 proprietários, pela gastronomia, 
pelo servir, pelos locais que de certa 
forma marcam pela sua identidade.
 
Aliás, o que encontramos ali, segundo 
os responsáveis, era feito com bastante 
regularidade nas suas casas, onde reu-
niam frequentemente com os amigos e 
familiares e tentavam sempre “melho-
rar o jantar anterior.” 

“Definimos a Mousse Bistrô Café, a nossa 
casa, como uma extensão da nossa sala 
de estar, onde primamos pelo bom gosto, 
pela simpatia, e pelo carinho com que 
sempre recebemos quem nos visita.” Re-
fere Hugo Lobo, um dos proprietários.

Entretanto as coisas foram evoluindo, e 
com naturalidade surgiu a ideia de criar 
este espaço e partilhá-lo com os vima-
ranenses. A Mousse Bistrô Café abriu as 
suas portas em dezembro.

A formação de Base dos proprietários 
“nada tem a ver” com a restauração. A Vera 
é licenciada em Direito, o Hugo em Arquite-
tura e a Marta em Matemática Aplicada. 

No entanto, as raízes da Vera estão direta-
mente ligadas ao ramo, pois os pais pos-
suem uma padaria com 35 anos de história. 
A Marta, após concluir a sua licenciatura, 
rapidamente percebeu que a sua voca-
ção era a pastelaria, era aí que se sentia 
completa. Frequentou o curso de hotelaria 
orientado para esta área, tendo estagia-
do e trabalhado num hotel de referência 
internacional, o Yeatman em Gaia, sobre a 
supervisão do Chef Ricardo Costa. “Uma 
experiência enriquecedora que juntou 
a “pitada” final de profissionalismo à já 
adquirida emoção na confeção dos pro-
dutos.” Acrescenta Marta Lobo.

Ao Hugo, coube a tarefa de definir cui-
dadosamente o espaço físico da casa, 
onde predominam os tons quentes. “Não 
pretendíamos um projeto arrojado, mas 
sim um espaço acolhedor e simpático. Tudo 
isto acompanhado de um ambiente calmo 
sempre ao som de uma boa música, sem 
pressas, sem stress.” De facto, uns minu-
tos na Mousse Bistrô Café são uma expe-
riência de relaxamento e de bem-estar.

Ao nível do serviço é um espaço à mar-
gem de qualquer do género, onde todos 
os produtos da pastelaria são produ-
zidos ali, pela Marta, tal como o pão 
(cozido em forno a lenha), as compotas, 

Esta é a Nossa / Vossa Sala

etc., com ingredientes de altíssima 
qualidade. A produção é contínua, 
diária, e em “pequena” escala. Tam-
bém os salgados que ali podemos 
degustar são interpretações de pra-
tos comuns, sem grandes invenções 
mas com identidade, com diferença 
que se vê e se prova.

Na Mousse Bistrô Café, fica difícil 
destacarmos um produto, valoriza-
mos a agradável experiência, que 
resulta da entrada no espaço, na 
prova dos ótimos produtos, no tipo 
de atendimento… 

Enfim, digamos que no limite 
é uma “promenade sensorial” 
em que todos os nossos sen-
tidos são estimulados.

Mousse
Bistrô Café 
Junto à Igreja
de S.Gualter

Mousse
Bistrô Café

Novidade em Guimarães

PUB
0

7



PUB

29 instituições vimaranenses con-
fraternizaram em iniciativa dedicada 
aos idosos. Pessoas que frequentam 
lares e centros de dia do concelho 
mostraram dotes vocais.

Cerca de oito centenas de idosos par-
ticiparam na passada quarta-feira, 07 
de janeiro, no Multiusos de Guimarães, 
num Encontro de Reis promovido pela 
Divisão da Ação Social do Município de 
Guimarães, cooperativa Fraterna e ins-
tituições de apoio a idosos do concelho 
que, durante a tarde, interpretaram 
temas alusivos à quadra festiva.

Depois de um Almoço de Reis dirigido 
aos portadores do Cartão Municipal do 
Idoso, que reuniu 1600 participantes, 
a semana dedicada à realização de 
encontros temáticos relacionados com 
as Reisadas 2015 juntou perto de três 
dezenas de entidades de âmbito social, 
num convívio que teve também o apoio 
da cooperativa Tempo Livre.
 
“A alegria é fundamental num encontro 
desta natureza e o entusiasmo evidenciado 
pelos nossos idosos, o seu envolvimento, a 
capacidade de fazer e criar algo, sem limite 
de idade, e a generosidade dos nossos 

Mais de trinta rotários, cônjuges, filhos e 
netos, reuniram-se no passado dia 18 de 

dezembro numa grande Festa da Família 
Rotária numa unidade hoteleira da cidade. 

A Festa da Família do Rotary Club de Gui-
marães decorreu numa sala acolhedora e 
cheia de luz, com um ambiente tranquilo 
e de festa, abrilhantado com a presença 
de muitas crianças e jovens que não dei-
xaram de se juntar aos seus pais e avós. 

Em dezembro, os Rotários mostraram uma vez 
mais o seu grande espirito solidário, entregan-

do ao Banco Alimentar do clube dezenas de 
quilos de alimentos recolhidos no âmbito da 
campanha de postais de Natal lançada pelo 
Governador do D1970 Fernando Laranjeira. 

Alimentos que o clube vai distribuindo todos os 
meses a famílias carenciadas de Guimarães, 
numa tarefa coordenada de forma exemplar 

pelo companheiro José Neves. 

No passado dia 11, o Rotary Club de Guima-
rães entregou também uma bolsa de estudo 

a um jovem vimaranense, que o ajudará a 
continuar os seus estudos no ensino superior 
em Inglaterra. Integrando um agregado fami-
liar de seis membros e cujo único rendimento 
provém da pensão auferida pela mãe, inferior 

ao salário mínimo nacional, este jovem foi 
o melhor aluno do 1º ano do curso “Foren-
sic Science and Criminal” da University of 

Central Lancashire, Inglaterra.

voluntários que, a troco de um sorriso, dão 
tudo o que têm, demonstra que esta inicia-
tiva cumpriu o objetivo de animar e alegrar 
as pessoas que frequentam as instituições 
de solidariedade social”, referiu Domingos 
Bragança, Presidente da Câmara Municipal.
 
Na sexta-feira, 09 de janeiro, o Município 
de Guimarães, os Jardins de Infância e os 
ATL’s do concelho  celebraram também o 
Dia de Reis com todas as suas crianças a 
cantar as Reisadas no Largo da Oliveira. A 
iniciativa destinou-se ao público infantil, 
mas também aos familiares das crian-
ças de 18 instituições, numa festa que 
reuniu mais de 1.200 jovens no Centro 
Histórico de Guimarães.
 
No sábado, 10 de janeiro, uma dezena 
de grupos de música tradicional e popu-
lar, sedeados no território vimaranense, 
participaram também nas Reisadas 
2015. A modalidade do concurso con-
templou a participação dos grupos num 
momento durante a tarde, com a atua-
ção em Lares e Estabelecimento Prisio-
nal de Guimarães, e outro no decurso 
da noite, pelas 21 horas, com os dez 
grupos participantes distribuídos pelas 
cinco “Portas da Villa”, concentrando-se 
depois no Largo da Oliveira.

Idosos
Cantaram os
Reis em
Guimarães

Rotários
Celebram

O Natal 

Quadra Natalícia Rotary Club de Guimarães
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A Quinta do Pinhô, situada em 
S. Tiago de Candoso, nasceu do 

desejo dos seus proprietários 
de partilharem um lugar único 

onde a natureza se destaca 
como paisagem principal.

Genuína
e Encantadora 
Tranquilidade

Quinta do Pinhô
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Chegamos à Igreja de S.Tiago.
Candoso continua a ser conhecida
pela bondade das suas gentes.

Pessoas de trabalho, com muitas vidas 
ainda ligadas ao campo e à azafama agrí-
cola, vivendo no deambular das estações.

Ao lado, a placa anuncia a Quinta do Pinhô. 
Fizemo-nos ao caminho, literalmente.

Percorremos umas centenas de metros em 
rua espreita por entre uma densa vegetação.

Ao fundo, avistamos o imponente edifício.
A entrada contrasta com o até aí per-
corrido, sentimos um abraço largo.

Maria de Lurdes, a proprietária, espera-
nos à porta. Estamos nos Reis, e como 
em qualquer uma das nossas casas, 
a decoração lembra-nos que o Natal 
passou recentemente.

Estamos em Casa!

Recuamos no tempo.
A Quinta do Pinhô resulta da recupera-
ção criteriosa de uma Casa de Lavrador.
A manutenção do tradicional granito, 
e a utilização do ferro e das madeiras 
destacam-se no edifício.

Para Maria de Lurdes, “era muito impor-
tante que se mantivessem as caracte-
rísticas da casa aquando da sua recu-
peração. Demorou anos, e não foi um 
processo simples porque estava tudo 
muito degradado, praticamente em 
ruínas, sobrando na altura apenas umas 
paredes. E foi a partir daí que iniciamos 
a construção deste espaço.”

O objetivo inicial foi recuperar o edifício 
para habitação. Maria de Lurdes e o ma-
rido, António Lopes, conhecido empre-
sário vimaranense, viveram 10 anos na 
Quinta do Pinhô. “Os melhores 10 anos 
das nossas vidas, pelo menos os mais 
tranquilos.” Refere sorrindo a proprie-
tária, que acrescenta, “há uns quatro 
anos mudamo-nos para a cidade, onde 
vivem os nossos dois filhos, e as netas 
que entretanto nasceram. Vivemos num 
espaço mais pequeno, mais fácil de 
organizar no dia-a-dia.”

Mas a Quinta do Pinhô continua a marcar 
os dias da família, “o que mais gostamos 
na Quinta é a tranquilidade que nos dá. 
Entramos aqui e sentimos que o tempo 

pára, e para quem tem uma vida muito agi-
tada, tornam-se muito importantes esses 
momentos. Aqui continuamos a reunir a 
família todos os dias ao almoço, continua a 
ser o nosso ponto de encontro.”
Maria de Lurdes é natural de Cando-
so S.Martinho, que fica ali mesmo ao 
lado, e cresceu ouvindo do seu pai 
histórias sobre a Quinta do Pinhô, so-
bre a riqueza das suas terras, a qua-
lidade do vinho que ali se produzia, a 
frescura das águas das suas minas, e 
as gentes de lida que a habitavam.

A escolha da casa,
adquirida pelo casal em 
1998, deveu-se também
a esse fator, emocional.

A Quinta do Pinhô é valiosa pela sua 
genuinidade e por tudo o que encerra. 
Pela densa vegetação que a envolve, 
em cinco hectares devidamente preser-
vados que nos convidam a uma recon-
fortante caminhada, pela comunhão do 
espaço com os seus animais, e pelas 
diversas minas de água límpida que 
banham as férteis terras.

A Quinta do Pinhô 
resulta da recuperação 

criteriosa de uma Casa de 
Lavrador. A manutenção 

do tradicional granito, e a 
utilização do ferro

e das madeiras
destacam-se

no edifício.
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A Mais Guimarães dá-lhe a conhecer este 
espaço idílico, que tem deliciado turistas 
oriundos de diversos pontos de país, 
estrangeiros e alguns vimaranenses que 
tiveram já a felicidade de o descobrir.

Um local que a simplicidade converteu no 
espaço ideal para momentos de relaxamen-
to, convívio e descontração, oferecendo um 
contacto direto com o campo e a natureza.

O silêncio é absoluto na Quinta do 
Pinhô, apenas quebrado pelo cantar das 
aves e pela água que corre ligeira das 
cinco minas ali existentes.

Como é bom ali acordar, com o sol na 
janela, quebrando a névoa matinal. 

Na Quinta do Pinhô, cada um dos qua-
tro quartos oferece-nos uma experiên-
cia e paisagem diferente, uns com vista 
para a Quinta, outros para o jardim. Os 
espaços comuns são amplos e decora-
dos com muito bom gosto.

A Quinta dispõe ainda de uma casinha em 
madeira, com dois quartos, e em que o en-
volvimento com a Natureza é ainda maior.

Embora os proprietários se tenham 
preocupado com uma boa climatização 
do espaço, nesta altura do ano, não há 
quem abdique de umas horas passadas 
à lareira, apreciando a beleza e a tran-
quilidade que aquele lugar oferece.

No Verão, vamos desejar mergulhar na 
piscina exterior que a Quinta possui, e 
relaxar no jacuzzi ao ar livre.  

E quem procura a Quinta do Pinhô?

Quem escolhe ficar uns dias na Quin-
ta, procura principalmente quebrar a 
rotina e fugir ao stress do dia-a-dia. 
Normalmente são pessoas que vivem 
em cidades e querem algo diferen-
te, novas experiências, e neste caso 
particular, também um regresso às 
origens. Aqui sentem-se em casa. 
Procuram tranquilidade e também 
usufruir do contacto com a Natureza.

E têm gostado da experiência?

Nós procuramos estar muito próximos 
dos clientes com o objetivo de perceber 
bem o que podemos fazer para tornar 
a sua estadia ainda mais agradável. 
Felizmente, todos os que cá estiveram, 
manifestaram ter gostado da experien-
cia, prometendo voltar. 

Precisando de alimentar não só a Alma 
mas também o corpo, poderá encontrar 
na cozinha da Quinta um mundo de 
sabores, onde o regresso às origens o 
fará reencontrar sensações. 

Tudo é preparado na hora, e ao dese-
jo dos hóspedes ou clientes. Se quiser 
almoçar ou jantar num destes dias na 
Quinta do Pinhô, lembre-se que terá de 
fazer a sua reserva antecipadamente.

O espaço tem capacidade para umas 
30 a 35 pessoas, não mais do que isso, 
para “garantir o conforto dos clientes”. 

Ali acontecem também com alguma 
frequência, encontros familiares para 
comemoração de aniversários, bati-

zados ou comunhões, e até reuniões 
empresariais. No Verão, é possível 
apreciar as refeições ao ar livre, no 
contíguo terraço.

Para Maria de Lurdes, “é um espaço 
onde todos se sentem bem a apreciar 
uma refeição caseira, com produtos 
da nossa região, alguns até da nossa 
pequena horta biológica. É diferente 
de muitos outros espaços normalmen-
te utilizados para estes fins.”

A cozinha possui também uma ge-
nerosa e variada garrafeira, estando 
disponíveis bons vinhos da região, e 
representadas as melhores regiões 
vitivinícolas nacionais.

Visite, explore, e deixe-se
encantar na Quinta do Pinhô.

Alojamento Local

Quinta do 
Pinhô

Quinta do Pinhô

Rua do Assento, Candoso S. Tiago
Guimarães

T  253 521 063
M 911 000 707
geral@quintadopinho.com
www.quintadopinho.com

GPS
41.426849  •  -8.323400

Tranquilidad, 
amabilidad,
naturaleza

“Quinta en medio del campo, con un bo-
nito jardin y bosque. Muy bien distribuida, 
amueblada con mucho gusto , bien con-
servada. Espacios comunes agradables 
tanto para invierno con sus chimeneas 
como para verano con sus entrañables 

vistas al jardin. La cocina muy buena, des-
tacando su reposteria.El personal, gente 
educada, amable que cuidan el detalle 

al cliente. Hemos pasado unos dias muy 
agradables, asi que volveremos.”

Miguel
Vigo, Espanha

Dezembro de 2014
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Novidade
em Guimarães

POP
The Cork

Rua de Santo António, 61 a 65
Tel: 253 136 969

geral@popthecork.pt
www.popthecork.pt

Horário de funcionamento: 
Segunda a sábado

10h00 ás 13h00 e 14h00 ás 19h00

Ao longo da História, são muitas as 
referências à cortiça e às suas varia-
díssimas aplicações. Cerca de 3000 
a.C, este produto era já utilizado no 
Egipto, Babilónia, na Pérsia e na China, 
para fabrico de aparelhos destinados 
à pesca. Do século IV a.C, em Itália, 
encontraram-se vestígios de vários 
artefactos de cortiça, como bóias, 
tampas para tonéis, sapatos de mu-
lher e telhados de casas.

É pelas propriedades únicas, pela 
leveza, flexibilidade, solidez, resistência 
e impermeabilidade da cortiça, para 
além do facto de ser hipoalergénica e 
confortável, que resulta o sucesso des-
te nobre produto, atualmente utilizado 
para variadíssimos fins.

Aproveitando o conhecimento que 
os responsáveis pela Pop The Cork 
possuem desta área de negócio, e o au-
mento da procura de produtos naturais 
e ecologicamente sustentáveis, a 18 de 
dezembro abriu ao público numa das 
mais movimentadas artérias comerciais 
da cidade, a Rua de Santo António, um 
espaço exclusivamente destinado ao 
comércio de produtos de cortiça.

A Pop The Cork destaca-se por ser um 
espaço inovador e apresentar uma grande 
variedade de produtos exclusivos de quali-
dade, beleza, com design contemporâneo, 
resultantes de um produto 100% natural, 
ecológico, sustentável e reciclável.

A Pop The Cork é um conceito
único na cidade de Guimarães.

A empresa é composta por três associa-
dos, Andreia Brízida, Américo Correia e 
Nelson Brízida, que referiram, em entre-
vista à Mais Guimarães, que irão focar-se 
na “colmatação de um vazio na oferta 
destes produtos especializados, malas, 
carteiras, bijuteria, calçado, marroquinaria 
e acessórios em cortiça, colocando-os ao 
dispor dos vimaranenses e dos muitos 
turistas que visitam Guimarães.”

Presente na inauguração, Domingos 
Bragança, presidente da Câmara Muni-
cipal, felicitou os responsáveis pela au-
dácia e pela beleza do espaço, agrade-
cendo o investimento em Guimarães, e 
desejando-lhes as maiores felicidades.

A Pop The Cork conta com a experiência 
e posição no mercado de uma empresa 
multinacional, o grupo Jelinek Cork cria-
do em 1855, com quem estabeleceu um 
protocolo de cooperação técnica e ins-
titucional, permitindo colocar à disposi-
ção do comércio e indústria da região, 
outros produtos da cortiça, nomeada-
mente pavimentos e revestimentos, 
que “pela sua facilidade de instalação, 
propriedades de isolamento térmico e 
acústico, confortabilidade e reutilização 
serão certamente uma mais-valia.”

Os responsáveis pela Pop the Cork 
estão já a preparar a lançamento de 
novos produtos, nomeadamente aliados 
ao mobiliário, e uma marca própria (a 
marca PTC), com produção 100% made 
in Portugal, pretendendo também con-
tribuir para a diversificação do tecido 
empresarial de Guimarães.
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São cinco miúdos da geração de 90, ex 
alunos do liceu de Guimarães. Como 
quem vira uma esquina, esbarraram-
se. Desse tropeço, fez-se música.

Ana Rodrigues, a vocalista, a única 
mulher da banda de cinco, é licencia-
da em criminologia, mas trabalha no 
comércio. Os rapazes estudam. Nuno 
Meneses, pianista, licenciado em som 
e imagem, frequenta uma pós gradua-
ção em cinema. João Alves, guitarris-
ta, estuda cinema na Covilhã. Mário 
Ribeiro, colecionador de brinquedos 
musicais, frequenta em Braga enge-
nharia biomédica. João Cunha, bateris-
ta barulhento, está a licenciar-se em 
ciências farmacêuticas. 

Não me perdoaria o leitor se não parti-
lhasse o seu barulho – diz-se música, na 
verdade -  que desde sua casa penetrava 
nas paredes do liceu. Foi o passaporte para 
integrar os Virar Dasquina.

Inspiraram-se em José Cid, 36 anos depois 
do 10 mil anos, um álbum conceptual, 
como já não se fazem.

Só podiam cantar em português. 
Porque o são e porque cantam a 
mais bela história de amor de Por-
tugal, a de D. Pedro e Dona Inês de 
Castro, ainda que adaptada ao sé-
culo XXI, escrita pela pena de Paulo 
César Gonçalves. Conceberam um 
álbum ao jeito de uma curta metra-
gem, com princípio, meio e fim.

Novo Projeto
Vimaranense

Virar
Dasquina
texto: Andreia Lopes
fotos: Direitos Reservados
desenho: Vasco Carneiro

Associamos uma banda a um deter-
minado estilo musical.
Vocês não têm estilo? Ou cabem
em todos os estilos?

Caty: É isso exatamente que nos carac-
teriza, procurámos essa diferença, por 
isso cabemos em todos os estilos.

Vamos recuar a 2010, ano em que 
começa a nascer este projeto…

Caty: Eu e o Nuno iniciamos a primeira 
banda, mas não correu bem. Entretanto, 
começamos a procurar um baterista. 
Sabíamos que ao pé do liceu alguém 
tocava bateria porque ouvíamos o ba-
rulho. Descobrimos a casa, batemos à 
porta e o Cunha apareceu.

Virar Dasquina, foi um
nome consensual?

Caty: Ao criarmos um projeto preci-
sávamos de um nome…
mas foi muito difícil, tínhamos
cerca de 50 opções...

Mas, Virar Dasquina sugere mais do 
que isso, como algo que está ali tão 
próximo, ao virar da esquina…

Nuno Meneses: É um bocado como o 
estilo da música que fazemos. As pessoas 
nunca sabem o que está do outro lado. 

João Cunha: Mesmo durante a música, 
as pessoas são surpreendidas.

Caty: Criamos uma dinâmica de modo 
a que de um momento para o outro 
tenhamos uns rifes altíssimos, como de 
repente passemos para outro tom.

13



Mário Ribeiro: Mas foi dos melhores 
concertos que demos.

João Cunha: Num momento como esse, 
por muito loucos que sejamos, pensa-
mos porque é que insistimos nisto. 

Nuno Meneses: Na minha opinião, o 
momento em que viramos a página, foi 
quando criamos o conceito deste CD. 
Foram dois anos.

Antes dos Virar Dasquina quem eram 
cada um de vocês?

Caty: Eu comecei pela dança, gostava 
de música, mas interpretava-a de forma  
diferente. Entretanto, fui experimentando 
vários estilos, até me iniciei no hip-hop. 
Depois percebi que sabia cantar.

Nuno Meneses: Eu toco piano desde 
os cinco anos numa vertente de música 
clássica, mas sempre disse aos meus pais 
que não era aquilo que gostava de tocar. 
Podia ter o oitavo grau de piano e não 
tenho por casmurrice minha. E até tenho 
pena de não ter aproveitado a formação 
musical que me foi proporcionada.

João Alves: Eu comecei a tocar gui-
tarra em criança, tive alguns projetos, 
inclusive com o Cunha e com o Mário. 
Sempre quis tocar Blues. Quando surgiu 
a oportunidade de tocar Virar Dasquina, 
foi paixão à primeira vista. 

Mário Ribeiro: Eu sempre tive muitos 
instrumentos de brincar e quando che-
guei ao ciclo comecei a pensar que queria 
tocar a sério. Primeiro pensei na guitarra, 
mas toda a gente toca guitarra, até que 
conheci o baixo. E tive os tais projetos 
com o Cunha e o Alves (risos)…

Alguma coisa que devêssemos
saber sobre os “tais projetos”?

Mário Ribeiro: Não.

João Cunha: Não vamos
desenterrar o passado.

Mário Ribeiro: O Cunha era o vocalista.

João Cunha: Bandas de garagem (risos).

Caty: Em vez de se juntarem a fazer 
asneiras na rua, juntavam-se a fazer 
asneiras na música (risos).

Nuno Meneses: Mas, Virar Dasqui-
na começou assim. Andávamos 
no 11º ano quando vimos o 
primeiro cartaz do Funda-
sound de Guimarães. Eu 
tocava piano, A Caty 
cantava e tínha-
mos mais dois 
rapazes, então 
pensamos, 
porque não? Vamos 
fazer duas músicas e 
se ganharmos inventa-
mos um concerto.

Caty: E ganhámos!

Entretanto candidataram-se ao cro-
wdfunding que para quem não sabe 
é uma plataforma de financiamento 
colaborativo…

Caty: Para nos lançarmos precisáva-
mos de um investimento. Queríamos à 
força toda gravar um álbum e está-
vamos tão apaixonados pelo nosso 
conceito por ser algo tão inovador que 
tínhamos de gravar. 

Como é que essa candidatura
se processa?

Nuno Meneses: Através do site. Conse-
guimos gravar duas ou três músicas em 
casa com microfones de sing star, mesas 
de mistura de 30 euros... Em escala, o 
que mostramos foram centímetros e nes-
te momento apresentamos quilómetros.

Foi desta forma que conseguiram o fi-
nanciamento para lançarem o álbum…

Nuno Meneses: Quando mostramos 
o álbum ao produtor ele disse, isto é 
esquisito… ao género do que o Fernan-
do Pessoa disse da coca -cola, primeiro 
estranha-se, depois entranha-se. 

Eu ia perguntar-lhes de que forma 
fizeram a junção dos gostos e estilos 
de cada um, mas ao longo da conversa 
fui percebendo que são os mesmos. Ou 
seja, vocês são todos esquisitos.

Caty: Esquisitos e loucos (risos). Mas, 
apesar de haver um estilo central, o 
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Foi uma sorte o João Cunha ser
uma pessoa barulhenta…

Nuno Meneses: Batemos à porta e 
dissemos, é o Nuno e a Caty… fomos 
para o piano dele e naquele momento 
pensamos é isto, vamos começar o 
nosso projeto.

João, tu achaste que eram loucos…

João Cunha:  Achei-os um pouco lou-
cos, mas ainda bem que o foram.

Os Virar Dasquina surgiram em 2010. 
A formação atual tem dois anos, os 
mesmos que levaram a idealizar o 
álbum. Passaram quatro anos, houve 
elementos que desistiram. Não foi 
fácil o percurso…

João Cunha: Muito difícil a partir do 
momento que todos estudamos e é 
preciso conciliar horários.

Caty: Tão difícil que as pessoas larga-
ram. Tem que haver uma força maior, 
uma paixão.

Quais foram os maiores obstáculos?

João Cunha: Eu acho que foi superar 
a saída do segundo guitarrista. Depois 
dele abandonar andamos ali uns meses 
à deriva, na corda bamba.

Caty: O projeto quase acabou. 

Como se processa a viragem depois 
desta fase moribunda?

Caty: Decidimos fazer audições, tí-
nhamos de encontrar alguém que se 
adequasse ao nosso estilo. E eis que 
encontramos o Alves.

O que é que te disseram Alves? Eles ti-
nham alguma coisa para te oferecer ou 
serviram-te um sonho numa bandeja?

Nuno Meneses: Encontramos o Alves 
a jantar no S. Francisco e tiramos-lhe 
uma foto horrível. No dia seguinte pu-
blicamos no Facebook a dizer és tu que 
queremos connosco.

Depois de alguns meses na corda 
bamba, eu diria que os Virar Dasquina 
alcançaram algum equilíbrio. Qual foi 
o momento decisivo em que percebe-
ram que ia acontecer?

Mário Ribeiro: O momento de
viragem foi na Queima.

Caty: Muito antes da Queima, foi preci-
so passar por muitos maus momentos 
para se dar o passo da viragem. 

João Cunha: Aliás, na noite em que o 
segundo guitarrista saiu demos um con-
certo no S. Mamede para cinco pessoas.



estilo de cada um percebe-se perfeita-
mente. Nota-se em cada instrumento.

Vamos fazer o seguinte exercício: eu 
estou com um bilhete na mão para ir 
ver os Virar Dasquina. Não conheço 
a banda. Vou para um encontro às 
cegas. O que me dizem?

João Alves: Calce umas sapatilhas
porque vai dançar.

Caty: Se gosta de surpresas está no 
espetáculo certo.

Nuno Meneses: Mesmo quem já nos viu 
muitas vezes, sai surpreendido. Reser-
vamos um tempo para o improviso.

Até ao Fim do Mundo, é o nome do 
vosso álbum. Um álbum composto 
por 11 temas que criam um enredo, 
ou seja, as letras contam a história 
de D. Pedro e Inês de Castro, mas 
adaptada a outra realidade… 

Nuno Meneses: Por causa da inter-
net é raro as pessoas ouvirem um 
álbum inteiro, o nosso, como conta 
uma história ao longo dos temas 
suscita curiosidade, desafia. Mas, 
todas as músicas também fazem 
sentido por si próprias. 

João Cunha: Mas a ideia também surgiu a 
partir de uma música que já tínhamos, es-
crita pela Caty, que fala da história de amor 
entre um velho e uma prostituta. Falamos 
sobre isto com o Paulo César Gonçalves 
que foi o nosso letrista, e ele sugeriu adap-
tar isso à história de Pedro e Inês.

Fizeram questão de fazer
um álbum em português?

João Cunha: Somos portugueses.

Mário Ribeiro: Estamos a fazer uma ana-
logia de uma história de amor portuguesa, 
não faria sentido cantarmos em inglês.

João Alves: A língua portuguesa
é tão bonita.

O que é boa música portuguesa?

João Alves: José Cid. 

Nuno Meneses: Foi uma das
nossas inspirações. 

Caty: Sim, o 10 mil anos do José Cid. 

João Cunha: Como o Paulo César Gon-
çalves escreveu, um álbum conceptual 
à la seventies.

Caty: Antes faziam-se muitos álbuns 
conceptuais, mas isso perdeu-se. Então 
decidimos fazer um.

Qual foi a vossa reação quando ou-
viram o álbum pela primeira vez? Foi 
wow? Ou ui…?

Caty: Foram dois anos de muito traba-
lho e de muito esforço… acabar assim 
foi comovente.

Eu diria, começar assim…

Nuno Meneses: Concordo,
começar assim… 

Caty: O objetivo nunca foi
ganhar dinheiro com isto.

O objetivo nunca foi ganhar dinheiro 
com isto, até agora, mas o objetivo é 
ganhar dinheiro com isto…

Caty: Se vier, tanto melhor.

Acabaram de apresentar o vosso 
álbum no S. Mamede e desta vez, 
estavam seguramente mais de cinco 
pessoas. O que está agora definido 
para a promoção?

Ricardo Freitas: Precisamos de mui-
ta estrada, vamos fazer uma torneé e 
investir no nosso público alvo que está 
entre os 16 e os 40 anos.

Nuno Meneses: A minha avó tem 83 
anos e esteve no concerto a dançar 
como se tivesse 15.

Ricardo Freitas: Mas, continuando, ago-
ra é promover o CD. Quisemos esperar 
para podermos apresentar um produto 
aos programadores e às pessoas da rá-
dio. Vamos bater a todas as portas.

arrastam. O viver na corda bamba e 
a constante sensação de risco.
Os cabelos, os lábios, as mãos: o 
amor físico, a luxúria.

A ideia, sempre presente, da famosa pas-
sagem (lenda ou não) em que Dom Pedro 
mandou coroar Inês de Castro depois de 
morta (com o macabro beija-mão) esteve 
na origem daquilo a que chamei “outro 
lado do tempo”: uma viagem para lá da 
vida. Primeiro em retrospetiva, pegando 
na batida teoria do “flashback”, depois 
no (inevitável) reencontro.

Conta (também) a lenda que Dom Pedro 
ordenou a seus súbditos que, quando 
morresse, queria ser sepultado junto a 
Inês, de modo a poder ser o primeiro a 
vê-la quando chegar o dia da ressurrei-
ção. Juntos (até ao fim do mundo).

O processo de escrita não foi simples. 
Estava habituado a escrever para 
fado. Note-se que uma das letras (a de 
“Passagem”) tem a estrutura de um 
fado tradicional (em sextilhas). Houve 
temas em que tive de escrever por 
cima de música já existente, noutros a 
banda compôs sobre letras minhas. 

A demora na entrega das composições 
esteve quase a valer-me a destituição 
do cargo de letrista, mas acho que a 
espera valeu a pena. O resultado está 
à vista. A banda esmerou-se e esteve 
muito bem “assessorada” pela produ-
ção e pelos diversos colaboradores que 
tornaram possível este disco, um disco 
conceptual “à-la-seventies” em portu-
guês. Sem acordo ortográfico.”

“ATÉ AO FIM DO MUNDO” é a frase 
escrita na pedra do túmulo do Rei Dom 
Pedro. Como é sabido, este Rei viveu 
uma história de amor (proibida) com 
Inês de Castro. Há quem a julgue a mais 
bela das histórias de amor.

Pegando no contexto histórico, readap-
tou-se o enredo recorrendo a persona-
gens modernas criadas para o efeito: 
Pedro, um boémio, “bon-vivant”, homem 
do vício; Inês, a luxúria, mulher da noite.

Conhecem-se, amam-se, viciam-se, des-
gastam-se, vulgarizam-se: matam-se. A 
morte física de Inês “mata” Pedro. Aos pou-
cos. Pedro existe, mas não é. Pedro morre.

Os símbolos:
O casino, a roleta, os dados; metá-
foras para a vida e para a sorte (o 
Fado), o destino. O destino é o con-
junto do que controlamos e daquilo 
que está fora da nossa esfera. Acre-
ditar no destino não é acreditar que 
o mesmo já está escrito: acreditar 
no destino é acreditar na vida e nas 
suas imprevisibilidades (no acaso).
O cigarro, o copo, o dinheiro, o jogo: 
os vícios que levam a vida e que a 
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um disco conceptual 
com letras de Paulo 
César Gonçalves.



se lhe dirigem. Aquando da primeira 
atuação na Praça da Oliveira, bem no 
arranque do projeto, foi-lhes proposto 
três temas, também de Zeca Afonso. 

“Gostamos de fazer uma aproximação a 
músicas de outros compositores, talvez 
pela vertente do improviso. Este foi um 
desafio que adorámos e só temos que 
agradecer à Mais Guimarães pela opor-
tunidade”. Até porque, na opinião de 
Nuno Menezes, o pianista, “criar sobre 
algo que já existe é uma experiência de 
aprendizagem muito gratificante. Esta-
mos sempre a aprender. Tocar músicas 
de outros também faz parte da evolu-
ção de um artista ou banda”.

Bastou-lhes duas horas. A primeira para 
perceberem de que forma trabalhariam 
a música. A segunda para gravarem. 
“Sempre que fazemos uma cover, o 
nosso principal objetivo é tentarmos 
manter-nos originais, seguindo a linha 
melódica da música original.

Por isso, pegamos na letra e adaptámo-la 
um pouquinho ao estilo Virar DaSquina”.

Neste cover, disponível para visua-
lização em maisguimaraes.pt foram 
utilizados apenas instrumentos 
acústicos, sem microfones.

A ideia era “interpretar como se es-
tivéssemos realmente na casa ou no 
coração das pessoas”.

A Mais Guimarães atribui-lhes nota 
máxima. Convidamos agora o leitor a 
aceder ao nosso site, como quem abre 
a porta de sua casa, e receber a surpre-
sa que lhe preparamos.

Feliz 2015!

Qual seria a graça de desafiar uma
banda para cantar? Nenhuma. 

Então e se desafiássemos 
uma banda, como os
Virar Dasquina, para
cantarem os Reis? 

A Mais Guimarães escolheu o tema. O 
Natal dos Simples de Zeca Afonso.
“Vamos cantar as Janeiras, vamos cantar 
as Janeiras…”. Apesar de ter sido escrito 
na década de 60, o tema que também 
haveria de ser cantado por Amália Rodri-
gues, continua atual e a incluir o reportó-
rio dos grupos de cantares que no mês 
de Janeiro cantam os Reis.

A Mais Guimarães levou-lhe os Reis. Pela 
música dos Virar Dasquina que reinventa-
ram o Natal dos Simples de Zeca Afonso, 
tem disponível em www.maisguimaraes.
pt as nossas Reisadas para si.

Não foi a primeira vez que a jovem ban-
da vimaranense, que acabou de apre-
sentar o seu primeiro álbum, cantou 
Zeca Afonso ou “o grande Zeca”, como 

PUB

Levamos-lhe os Reis, através
de um tema de Zeca Afonso reinventado
pelos Virar Dasquina

Iniciativa

A Mais Guimarães
Levou-lhe os Reis
Casa Adentro
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Apoio ao Ensino

Centro de Estudos
Edgar Allan Poe

Centro Estudos 
Edgar Allan Poe
Triângulo Comercial, 1º piso, loja 23
Contacto: 912 061 609

Urgezes
Rua Alfageme de Santarém, nº 28
4810-490 Urgezes Guimarães
Contactos: 917018685 / 253528052

João de Meira (junto à Escola)
Rua Dr. Eduardo Almeida 730 R/C
4810-264 - Oliveira do Castelo
Contactos: 919457645 / 253433221

Fundado em Novembro de 2006, o CEEAP 
conta já com oito anos de trabalho, 
voltado essencialmente para o apoio aos 
alunos dos diferentes níveis de ensino. 

Após Urgezes (no ano de fundação, junto 
à antiga Escola EB 1 Francisco dos Santos 
Guimarães, a popular Vaca Negra) e a 
valência (em 2009) junto à Escola EB 2,3 
Professor João de Meira (Rua Dr Eduardo 
Almeida), o CEEAP abriu, no fim do ano de 
2014, o terceiro estabelecimento, sendo 
que este fica situado no C.C. Triângulo 
(Loja 23, 1º piso), junto à Escola Secundá-
ria Francisco de Holanda. 

O CEEAP é um centro de estudos jovial, 
dinâmico e atento: diferencia-se pelo 
alargado leque de opções que tem. Po-
der-se-á mesmo falar na pequena revo-
lução que o CEEAP introduziu aquando 
do seu aparecimento: um espaço ver-
sátil e multifacetado, não comportando 
apenas a vertente académica.

E é esta aliança entre aprendizagem/apoio 
escolar e lazer que tem colhido frutos. 

Verdadeiro esteio desta base de sucesso 
tem sido o corpo docente, capaz de res-
ponder às exigências com que se depara 
e pronto para os diferentes desafios.  

O método de trabalho é bastante 
simples: o acompanhamento é o mais 
individualizado possível. Cada caso é 
um caso. É privilegiado não apenas o 
sucesso escolar dos seus alunos como 
também o seu enriquecimento pessoal. 

“Verdadeiro esteio des-
ta base de sucesso tem 
sido o corpo docente, 
capaz de responder às 
exigências com que se 
depara e pronto para os 
diferentes desafios.”

O leque de oferta passa pelo acompa-
nhamento de estudo, explicações (indi-
viduais ou em grupo), cursos de línguas 
(inglês, francês, alemão, espanhol, …), 
acompanhamento psicológico e vocacio-
nal, terapia da fala, serviço de traduções 
e representações. Há ainda a ocupação 
de tempos livres, mas esta em tempo de 
interrupção escolar (férias de Natal, férias 
de Páscoa, Junho e Julho). 

O CEEAP possui também uma compo-
nente social: todos os anos abre vagas 
para alunos carenciados, uma em Urge-
zes e outra no nosso estabelecimento 
junto à Escola EB 2,3 João de Meira. Abrir 
uma dessas vagas também no novo es-
tabelecimento (o do Triângulo Comercial) 
será um dos próximos passos.

Outros planos futuros passarão por dar 
continuidade ao trabalho até aqui desen-
volvido, o estabelecimento de parcerias 
de forma a alargar a área de intervenção 
(com a criação, em 2012, de um cartão 
de aluno para os utentes do centro de 
estudos, foram estabelecidas pontes 
entre serviços de diferente natureza) e 
a dinamização e consolidação do mais 
novo espaço, o do Triângulo comercial.

PUB
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O Centro de Beleza Paula Brás rea-
briu no passado dia 28 de Novembro, 
na véspera do 12º aniversário. Foi 
realizada uma intervenção de fundo 
no espaço, uma adaptação para um 
objetivo fundamental: criar condições 
para desenvolver uma nova área de 
negócio – próteses capilares.

Segundo Paula Brás “tínhamos a neces-
sidade de criar um espaço relativamente 
reservado dentro do cabeleireiro, onde 
pudéssemos receber os clientes e testar 
soluções num ambiente resguardado. A  
equipa da Central Arquitetos propôs-nos 
esta solução de criar um volume cen-
tral que se assumisse como uma peça 
distintiva e uma imagem de marca do 
salão, que funciona como um eixo central 
que distribui todas as áreas de trabalho 
dentro do cabeleireiro e, no seu interior, 
criamos o espaço reservado pretendido. 
Para além desta intervenção aproveita-
mos para renovar todo o aspeto estético 
do salão de forma a conferir-lhe uma 
imagem mais estilizada e similar à que 
adotamos no nosso SPA.”

Mais do que um salão de cabeleirei-
ro, é um espaço que combina uma 
atmosfera de qualidade e sofisticação 
com a criatividade e competência da 
nossa equipa de profissionais.

Paula Brás Iniciou este projeto em 2002, e 
atualmente conta com uma equipa de pro-
fissionais motivadas e dedicadas, formada 
por 5 cabeleireiras e 3 terapeutas de SPA.

A Formação de todas colaboradoras 
continua a ser uma aposta, aliás, se-
gundo Paula Brás “é um critério fulcral 
no nosso processo de recrutamento. 
Para além disso, investimos anual-
mente muitas horas de formação para 
estarmos sempre atualizados com as 
tendências de evolução do setor, quer 
em Portugal quer no estrangeiro.”

Espaço Adaptado
Reabriu no 12º Aniversário 

Universo 
Paula Brás

E o que diferencia
o Espaço Paula Brás?

O que nos diferencia é a nossa aborda-
gem ao mercado. Mais do que dispo-
nibilizar os tradicionais serviços de 
cabeleireiro, aquilo que procuramos 
todos os dias é contribuir para que 
as nossas clientes se sintam bem, se 
sintam felizes, se sintam belas, ou seja, 
disponibilizamos bem-estar, felicidade e 
beleza. É esta a nossa missão.

Julgo que a nossa imagem de marca é a 
atenção que prestamos aos detalhes. 

Procuramos a perfeição nos mais 
pequenos pormenores em todas as 
visitas das nossas clientes. Por outro 
lado, destaco a nossa filosofia de 
serviço de tratar da saúde dos cabe-
los das nossas clientes para conse-
guirmos chegar à beleza. Para nós a 
verdadeira beleza vem do interior, por 
isso, somos reconhecidos como uma 
verdadeira clínica dos cabelos.

Paula Brás
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“Procuramos 
estabelecer relações 
duradouras e de 
confiança com os nossos 
clientes. Dedicamo-nos 
de corpo e alma para 
torná-los mais felizes e 
fazemos tudo para que 
em cada visita sintam o 
prazer de ser o centro 
das atenções.”





Ano Novo

Revista do
Ano 2014

Janeiro

Abril

Fevereiro

Março

texto: Andreia Lopes
fotos: Direitos Reservados

Findou 2014. Anda o povo entretido em resoluções de ano 
novo. Comer menos, correr mais. Poupar. Casar. Trocar de 
carro. E fazer aquela viagem programada há uma década. 
2015 começou sem a Troika. Está otimista o povo. Veremos 
como corre em ano de eleições. Entretanto, a Mais Guimarães 
leva até si o que de bom e mau aconteceu em Guimarães, no 
país e também no mundo durante o ano que findou.

Dia 05 Eusébio morre aos 71 anos.

Dia 13 Ronaldo recebe pela segunda 
vez a bola de ouro da FIFA.

Dia 25 Os “Fragmentos” dão espetá-
culo de encerramento da Tour come-
morativa dos 20 anos da banda.

Dia 04 Miguel Macedo, ministro da 
Administração Interna visita a monta-
nha da Penha. Na ocasião é manifes-
tada a vontade de candidatar a Penha 
a Património Natural da Humanidade.

Dia 12 Rebenta a polémica que resulta
da legislação que prevê o encerramento de 
serviços no Centro Hospitalar do Alto Ave.

Dia 13 Círculo de Arte e Recreio
inicia obras de reabilitação.

Dia 17 Morre Gabriel Garcia Márquez.
O prémio Nobel da literatura tinha 87 anos.

Dia 20 Benfica conquista o 33º título de
campeão nacional a duas jornadas
do fim do campeonato.

Moreirense assegura o regresso à
I Liga, posteriormente torna-se
Campeão Nacional da 2ª Liga.

Dia 23 A queda de um muro junto à 
Universidade do Minho, em Braga, mata
três estudantes e fere mais quatro.

Dia 28 Espanhol César Rodriguez 
vence Rampa da Penha. 

Dia 02 Câmara Municipal oferece uma 
viatura no valor de 65 mil euros aos 

bombeiros de Guimarães.

Dia 06 Arranca em Guimarães a 
quarta edição do Guidance – Festival In-

ternacional de Dança Contemporânea.

Dia 15 Universidade do Minho
celebra 40 anos.

Dia 16 Câmara Municipal apresenta 
projeto da Academia de Ginástica Des-
portiva que ficará instalada na pista de 

atletismo Gémeos Castro.

Dias 07 e 08 Realiza-se a 2ª edição 
do Rali Cidade de Guimarães com 62 
participantes. Esta edição contou com 
uma super especial nocturna nas ime-
diações do estádio D.Afonso Henriques.

Dia 07 A Escola de Belas Artes da UM vai 
utilizar a antiga Garagem Avenida, que foi 
adquirida pela autarquia por 300 mil euros.

Dia 08 Malásia Airlines anuncia que 
perdeu o contacto com um avião que 
transportava 239 pessoas.

Dia 12 Realiza-se no Centro Hospi-
talar do Alto Ave, o primeiro implante 
de microdispositivos de monitorização 
cardíaca em Portugal.

Dia 14 A proposta do PS para a co ado-
ção de crianças por casais homossexuais é 
chumbada na especialidade com 112 votos 
contra, 4 abstenções e 107 votos a favor.

Dia 21 O cantor vimaranense José Per-
digão é condecorado pelo governo de 
Buenos Aires com o título de “Cidadão 
Honorário”, distinção atribuída pela 
primeira vez a um artista português.
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Dia 01 A Universidade do Minho é 

considerada a melhor universidade na-
cional com menos de 50 anos de acordo 

com o ranking Times Higher Education.

Dia 03 Vimaranense Rui Bragança
sagra-se campeão europeu de Taekwondo.

Dia 17 Fim oficial do programa de assis-
tência económica e financeira a Portugal. 

Dia 23 É oficial.
A Universidade das Nações Unidas 

vai instalar-se em Guimarães.

Dia 25 Filipe Fernandes, atleta do 
Clube Industrial de Pevidém, sagra-se 
Campeão Europeu de Tiro às Hélices.

Realizaram-se em Portugal as
Eleições para o Parlamento Europeu.

Dia 05 Começa em Guimarães mais uma 
edição dos Festivais de teatro Gil Vicente.

Dia 15 Vitória sagra-se campeão na-
cional de futebol no escalão de juvenis.

Dia 22 Decorre a Meia Maratona de 
Guimarães, Corrida dos Conquistadores.

Dia 24 António Magalhães, ex-presi-
dente da Câmara Municipal e o Inves-
tigador Rui Reis recebem Medalhas de 
Honra do Município. 

No mesmo dia é inaugurado o Labora-
tório da Paisagem.

Dia 26 Portugal despede-se do Mun-
dial do Brasil, não ultrapassando sequer 
a fase de grupos. 

Dia 29 Pólo Aquático do Vitória conquis-
ta o título nacional no escalão de juvenis.

Dia 02 Lar de Santo António 
celebra 80 anos.

Dia 04 Mais uma edição do Noc 
Noc com 400 artistas em 73 espaços.

Dia 04 Inauguração da nova 
sede da Unagui com a presença 
do ministro Pedro Mota Soares.

Dia 10 Rebenta a polémica em tor-
no do Orçamento Participativo 2014. 
Câmara Municipal de Guimarães abre 
um inquérito de investigação.

Dia 12 RUM celebra 25 anos 
com a inauguração de estúdios 
em Guimarães.

Dia 15 Início da construção das 
bacias de retenção de água no 
Parque da Cidade. 

Dia 18 Câmara decide repetir 
Orçamento Participativo.

Dia 19 Sociedade Musical de 
Pevidém celebra 120 anos.

Dia 25 Pintora Graça Morais ex-
põe “Ritos e Mitos” na Sociedade 
Martins Sarmento, comemorando 
assim 40 anos de carreira.

Dia 07 Acidente no Rally Sprint de Gui-
marães provoca a morte a 3 pessoas.

Dia 19 Começa a Feira Afonsina, com 
a edição mais alargada de sempre.

Dia 25 Domingos Bragança e Ricardo Rio, 
presidente da C. M. de Braga, debatem “Os 

Desafios da Governação Local”, num encontro 
promovido pelo Rotary Club de Guimarães.

Dia 26 É inaugurado nas Taipas
o Lar Alcides Felgueiras.

Dia 28 Realizam-se as eleições primá-
rias no Partido Socialista, António Costa 

vence António José Seguro.

Dia 16 Círculo de Arte e Recreio inicia 
comemoração dos 75 anos.

Dia 19 Carlos do Carmo recebe 
Grammy latino.

Dia 21 António Loureiro, chef vimaranense, 
vence concurso “Cozinheiro do Ano 2014”.

O Ex Primeiro Ministro José Socrates é detido.

Dia 28 James atuam no Multiusos e pro-
porcionam um espetáculo memorável, com 

a participação especial dos Nicolinos.

Dia 29 Começam as festas Nicolinas.

Dia 13 Iluminação de Natal é finalmente 
inaugurada, mais tarde que o habitual.

Dia 20 Câmara Municipal inaugura 
segunda fase da Horta Pedagógica.

Dia 21 Guimarães prepara candidatu-
ra a Capital Verde Europeia.

Dia 23 Na 5ª edição do Prémio Manuel 
António da Mota, é atribuída Menção 
Honrosa à CASFIG, premiando o projeto 
“Residências Partilhadas”.

Dia 01 Arrancam as Festas Gualterianas.

Dia 02 O vimaranense Pedro Meireles 
sagra-se campeão nacional de ralis.

Dia 11 Portugal torna-se campeão do 
mundo no Mundial de Andebol Universi-

tário que se realizou em Guimarães.

Dia 12 Morre o actor Robin Williams.

Dia 19 CHAA avança com a cobrança 
coerciva das taxas moderadoras.

Dia 30 Estátua de Afonso Henriques foi 
vandalizada. O rei fica com a espada partida.

Dia 05 É realizada em Guimarães 
mais uma edição da Noite Branca.

O ciclista José Mendes torna-se o primeiro 
vimaranense a disputar o Tour de France.

Dia 07 Mohan Munasinghe, Prémio 
Nobel da Paz em 2007, visita Guimarães.

Dia 08 Morre o professor Orlando Lemos.

Dia 19 Carlos do Carmo canta no Fes-
tival do Fado em Guimarães.

Dia 25 Café Óscar comemora 50 anos.
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Tel 253 488 800
go@remax.pt

www.remax.pt
Rua Teixeira de Pascoais, Nº 614

Azurém - Guimarães

Moradia Individual T4
Selho (S.Lourenço) · Guimarães

Duas frentes e varanda. Aquecimento central, 
ar condicionado e garagem fechada. Perto do 

centro da cidade, pavilhão multiusos e hospital.

Apartamento T3   Fermentões, Guimarães
Cozinha mobilada, sala com recuperador de ca-
lor. Perto do centro da cidade, a quatro minutos 

da auto-estrada. Excelente oportunidade.

Moradia T4 Leitões, Guimarães
Fantástica moradia em pedra de granito amarela 
rodeada de espaços verdes, em local calmo e de 

excelentes acessos. Dispõe de cave com garagem 
para 6 viaturas. Cozinha mobilada e equipada.

142.000,00€

106.000,00€ 

250.000,00€
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Se estás preparado para ganhar
entre 30 mil e 90 mil euros por ano, 

então temos um lugar para ti!
FALA CONNOSCO

ADMITIMOS  COMERCIAIS

253 488 800 / 917 813 001 / go@remax.pt

“Agora, apenas as faturas 
que incluam o seu número 
de contribuinte serão
consideradas no IRS.”

Desde 1 de janeiro de 2015, com a entrada 
em vigor da reforma do IRS, as despesas 
com saúde, educação, rendas com habi-
tação, lares e as despesas gerais fami-
liares apenas serão consideradas no IRS 
de cada família se as empresas emitirem 
as respetivas faturas com o número de 
contribuinte dos consumidores finais e as 
comunicarem devidamente à Autoridade 
Tributária e Aduaneira (AT). 

Nestes termos, para que todas as 
despesas possam ser devidamente 
consideradas no IRS de cada família,
a sua empresa está obrigada: 

• A emitir sempre fatura nas transações 
que efetua, com o número de contri-
buinte do adquirente;

• A comunicar sempre todas as faturas 
emitidas dentro dos prazos previstos na 
lei, de forma a que a AT possa alocar e dis-
ponibilizar a cada contribuinte a respetiva 
despesa em IRS no Portal das Finanças; 

• A verificar sempre que está adequa-
damente inscrita no registo da AT, na(s) 
atividade(s) que exerce(m), com base na 
Classificação Portuguesa das Atividades 
Económicas CAE. Se for caso disso, solicita-
se que o seu enquadramento seja corrigido. 
Para qualquer alteração ou registo adicio-
nal de CAE`s deverá aceder ao do Portal 
das Finanças (www.portaldasfinancas.pt) e 
seguir as instruções para o efeito.

Com a emissão de fatura com o seu nú-
mero de contribuinte, poderá beneficiar 
das seguintes deduções à coleta:

• 35% das despesas gerais familiares 
(por exemplo, despesas com supermer-
cado, vestuário, combustíveis, água, luz, 
gás ou outras), até ao máximo dedutível 
de 250 euros por sujeito passivo (cor-
responde à realização de despesas até 
715 euros por sujeito passivo);

• 15% das despesas de saúde, até um 
máximo dedutível de 1.000 euros;

• 30% das despesas de educação, até 
um máximo dedutível de 800 euros;

• 15% das despesas com rendas de 
habitação, até um máximo dedutível de 
502 euros ou 15% das despesas com 
juros de empréstimo à habitação, no 
caso de casa própria, até um máximo 
dedutível de 296 euros;

• 25% das despesas com lares de 3.ª idade, 
até um máximo dedutível de 403,75 euros;

• 15% do IVA suportado em cada fatura 
relativa a despesas nos setores da res-
tauração e hotelaria, cabeleireiros e re-
parações de automóveis e de motociclos, 
até um máximo dedutível de 250 euros.

O cálculo das despesas a considerar no 
seu IRS passa a ser baseado no sistema 
e-fatura. Basta que exija faturas com o 
seu número de contribuinte nas com-
pras que realiza para que as empresas 
sejam obrigadas a comunicar as faturas 
à Autoridade Tributária e Aduaneira. 
Essas faturas serão disponibilizadas aos 
consumidores na sua página pessoal 
do Portal das Finanças e poderão ser 
consultadas a qualquer momento.

Economia

Reforma
do IRS
foto: Mais Guimarães
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É geralmente assumido como o ano 
do nascimento de Gil Vicente, em data 
incerta (nem sequer é certo o ano em 
que terá nascido). Certo é que em 2015 
passam 50 anos sobre as comemora-
ções em Guimarães do 5.º centenário 
do nascimento do comediógrafo, pro-
movidas pelo Teatro de Ensaio Raul 
Brandão, com o patrocínio da Socie-
dade Martins Sarmento e o apoio de 
outras associações vimaranenses.

3 de Janeiro
1965
Jogo inaugural do Estádio Municipal de 
Guimarães, entre o Vitória e o Belenen-
ses. Venceu o Vitória por 2-1, com o pri-
meiro golo a ser marcado por um filho da 
terra, Castro. No entanto, o estádio ainda 
estava longe de o ser: apenas estava 
construída a bancada central, os camaro-
tes eram barracas de madeira, não havia 
balneários, mas, por ter o campo coberto 
de relva, cumpria as exigências da Direc-
ção-Geral dos Desportos.

18 de Janeiro
1915
No início de 1915, a Europa estava mer-
gulhada na Grande Guerra e o conflito 
chega às possessões das potências eu-
ropeias em África. Portugal vê as suas 
colónias em risco e trata da sua defe-
sa. De Guimarães partem 500 homens 
com destino a Angola, repartidos por 
duas companhias do Regimento de 
Infantaria 20. A primeira partiu a 18 de 
Janeiro, a segunda no primeiro dia de 
Fevereiro. Foi há 100 anos.

13 de Fevereiro 
1865
Há 150 anos, na noite de 13 de Fevereiro 
de 1865, foi inaugurada solenemente 
uma aula de aritmética e geometria 
com aplicação à indústria, que funcio-
naria num salão do extinto Convento de 
S. Francisco, com regência do professor 
José Henriques Pinheiro.

5 de Março 
1965
No dia 5 de Março passam cinquenta 
anos sobre a morte de Alberto Vieira 
Braga, homem modesto e gentil, etnó-
grafo e historiador, autor, entre outras 
obras, das Curiosidades de Guimarães, 
um conjunto de estudos fundamental 
para a compreensão de Guimarães, das 
suas gentes, das suas tradições, da sua 
história e da sua cultura.

10 de Abril 
1665
Na ilha da Madeira, morre, assassina-
do pelo filho de um ferrador, o poeta 
Manuel Tomás, natural de Guimarães. 
Tinha oitenta anos. Entre outras obras, 
é o autor do poema heróico O Phoenix 
da Lusitânia, ou acclamação do serenis-
simo rei de Portugal, D. João IV.

12 de Abril 
1965
José Pinto de Oliveira, antigo professor 
da Escola Industrial de Guimarães e 
ex-presidente da Câmara de Vila Nova 
de Famalicão, Manuel Alves de Oliveira, 
director do Arquivo Municipal Alfredo 
Pimenta, tomam posse como presiden-
te e vice-presidente da Câmara Munici-
pal de Guimarães, respectivamente.

16 de Abril
1615
Aquando da passagem do cometa de 
Hevelius, a Europa foi acometida por 
uma vaga de prodígios, que pareciam 
anunciar o fim dos tempos. Entre ou-
tros, o Padre António Vieira dá conta de 
um fenómeno ocorrido em Guimarães, 
onde “vomitou um doente um Dragão 
de quase um côvado de comprido com 
duas asas, e grossura até ao meio de 
dois dedos, e cor vermelha escura; dali 
para a cauda menos grosso, e de cor 
parda”. A ocorrência teria sido teste-
munhada por um médico, que lavrou 
certidão. Foi há 400 anos.

25 de Abril
1965
Jogo de homenagem ao jogador Cai-
çara, entre o Vitória e uma selecção 
de brasileiros. Foi há 50 anos e ainda 
há quem se lembre bem do resultado. 
Venceu o Vitória por 4-1.

14 de Maio 
1965
Neste dia, houve festa comemorativa do 
centenário da Escola Industrial. Foi no 
Teatro Jordão e contou com a colabora-
ção de alunos e antigos alunos da escola.

Efemeridário
Vimaranense

Para 2015
www.araduca.pt

Memórias de Araduca

Este 2015 vai ser um ano para assinalar em Guimarães efemérides de todos os géneros 
e feitios. Nascimento e mortes, inaugurações, o nascimento do mais antigo dos mitos 
urbanos vimaranenses, uma greve geral e, até, a aparição de um dragão com cerca de 
meio metro, saído das entranhas de um doente vimaranense. Entre cinquentenários 
e centenários, vamos ter muito que comemorar. E o ensino industrial, as ordens de S. 
Francisco e de S. Domingos, as Oficinas de S. José, a Associação Comercial de Guima-

rães (atual ACIG) e o albergue de S. Crispim têm datas redondas para assinalar.

texto: António Amaro das Neves
fotos: Direitos Reservados
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4 de Junho 
1865
Em domingo de Espírito Santo, os mem-
bros da Venerável Ordem Terceira de S. 
Domingos celebraram festivamente a 
conclusão da fachada do edifício do seu 
hospital. Foi há 150 anos.

13 de Junho
1915
Instalação da Oficina de S. José, numa 
casa próxima ao escadório da Costa. 
Em 2015, passam cem anos.

31 de Julho
1815
Abertura do hospital da Ordem 
Terceira de S. Francisco, para trata-
mento dos seus irmãos pobres. As 
festas da inauguração duraram até 
ao dia 2 de Agosto. Cumpre-se agora 
o segundo centenário.

21 de Agosto
1415
Conquista da praça de Ceuta, pelas 
tropas de D. João I. Este acontecimento 
marca o início da expansão quatrocen-
tista de Portugal e é usado para expli-
car o famigerado tributo da vassoura, 
a que estiveram sujeitos, durante sé-
culos, os moradores das freguesias de 
Cunha e de Ruilhe, nas vésperas das 
festas públicas de Guimarães. Este 
ano, passa o sexto centenário.

27 de Agosto
1915
Há 100 anos, Guimarães assistiu a uma 
intentona monárquica, com um grupo 
de civis a tentarem tomar de assalto o 
quartel da Infantaria 20, então instala-
do no Campo do Proposto (edifício da 
Escola Industrial Francisco de Holanda).

30 de Agosto
1865
Data do decreto de aprovação dos 
primeiros estatutos da Associação 
Comercial Vimaranense. Assinalam-
se 150 anos em 2015.

30 de Agosto
1865
Nascimento de Gaspar Roriz, orador 
sagrado, poeta, jornalista e autor de 
diversas peças teatrais. Teve partici-
pação activa no ressurgimento dos 
festejos S. Nicolau, para os quais es-
creveu bandos, recitativos e danças . 
É o autor da letra do Hino de Guima-
rães. Nasceu há 150 anos.

26 de Outubro
1865
Começa a ser desmontado o chafariz 
do Toural. A remoção completa con-
cluir-se-ia em 1873. Este monumento 
só regressaria ao seu local original de 
implantação no ano de 2011.

24 de Novembro
1915
Há um século, em resultado de tumul-
tos ocorridos em Pevidém a 23 de No-
vembro de que resultou a morte de um 
operário, no contexto de lutas laborais 
motivadas pelo não cumprimento do 
horário de trabalho, em Guimarães foi 
decretada greve geral.

24 de Dezembro 
1315
Em 1315, João Baião e Pero Baião ins-
tituíram a Capela e Hospital do Anjo S. 
Miguel na rua Sapateira desta cidade, 
de que é administradora a Irmandade 
de S. Crispim e S. Crispiniano, orago 
dos sapateiros, à qual os instituidores 
legaram todos os seus bens de fortuna, 
com a obrigação do cumprimento de 
certas disposições, de que ainda hoje se 
cumpre a de dar ceia aos pobres na noi-
te de Natal. Uma tradição que em 2015 
assinala o seu sétimo centenário.
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Foi no passado mês de Dezembro que o 
salão de cabeleireiros Nuance, comemo-

rou o seu sexto aniversário. A data foi 
celebrada com o requinte e delicadeza 

habitual com que sempre recebem.

Para além do tradicional champanhe e 
bolo de aniversário, a Nuance cabeleirei-

ros, presenteou os seus clientes com a 
oportunidade de realizarem um diagnós-
tico capilar com Sandra Silveira, uma re-

conhecida técnica da ĹÓreal  Profession-
nel que fez questão de marcar presença.

Sandrine Fernandes e Arnauld Jambart, 
responsáveis pelo espaço, agradeceram 

em nome de toda a equipa “não só aos 
presentes, mas também a todos aqueles 
que contribuíram para o nosso sucesso. 
É com um enorme prazer e orgulho que 

tratamos dos vossos cabelos!”.

Av. S. Gonçalo, 101
4810-525 Guimarães, Portugal

253 546 208
www.nuancefr.com

Siga-nos também no facebook

Segunda a Sexta 10h00 > 19h30
Sábados 9h00 > 19h00

Sexto
Aniversário

Nuance

PUB
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ATHENE, agora
em novas instalações

“Happy
 Anniversary”

No ano em que comemora a notável 
marca de 20 anos, a ATHENE - Escola 
Academia de Língua Inglesa - inau-
gurou no passado dia 3 de janeiro, as 
suas novas instalações. 

Situada mesmo de frente para esta-
ção de comboios, mais propriamente 
na Avenida Dom João IV, nº1424, este 
novo espaço “será mais um importan-
te contributo para o nosso sucesso, 
pois sem dúvida que aqui oferecere-
mos melhores condições aos nossos 
alunos, continuando a nossa missão 
de ensinar a língua inglesa de uma 
forma cada vez mais competente”.

A língua inglesa é fruto de uma 
história complexa e enraizada num 
passado muito distante, mas para 
Maria Costa, responsável pela escola, 
a importância deste idioma “é cada 
vez mais importante para a vida das 
pessoas, visto ser uma das línguas 
mais faladas no mundo, fazendo, até 
de uma forma inconsciente, parte do 
nosso dia-a-dia através de música, 
filmes, vídeo jogos, internet, etc.”

Devido à sua distinta forma de ensi-
no, a ATHENE, escola vimaranense, é 
cada vez mais procurada por se tratar 
de uma escola credível no ensino da 
língua inglesa, tendo inclusive alunos 
não só de Guimarães, mas também de 
várias cidades vizinhas. 
Sendo o inglês um idioma de extrema 
importância, Maria Costa acredita que “as 
pessoas estão cada vez mais conscientes 
disso, e por isso temos tido muita procura 
e pelos mais variados motivos, que vão 
desde a própria realização pessoal, ao 
aperfeiçoamento da língua, ou então pelo 
gosto de viajar, por motivos profissionais, 
melhorar as notas escolares, ou mesmo 
para estudar no estrangeiro”.

A ATHENE não é uma simples escola de 
língua inglesa, pois em diversos fatores 
diferencia-se de outros estabelecimentos 
similares. Segundo a diretora, “os nossos 
alunos, para além de se prepararem para 
os exames de Cambridge com professores 
nativos, desfrutam ainda de um privilégio 
exclusivo da nossa escola, a avaliação 
externa e realizada gratuitamente pela 
reconhecida Cambridge English Langua-
ge Assessment, e isto acontece duas 
vezes por ano. A ATHENE é oficialmente 
reconhecida pelo Ministério da Educação, 
e promove cursos semestrais e intensivos 
de vários níveis, individuais ou em turma 
para crianças e adultos.”  

António Faria
14 anos

“Eu gosto de estudar na academia 
ATHENE pois é acolhedora e bastan-
te amigável, tem um ensino excelen-
te e professores espetaculares.”

Alexandra Machado
19 anos

“A principal razão para ter ingressado 
neste curso de inglês foi para adquirir uma 
das ferramentas essenciais para os meus 
estudos, e também para uma das minhas 
grandes paixões, viajar pelo mundo.
A ATHENE foi a minha primeira escolha 
pela experiência da minha irmã que 
também já foi aluna nesta escola.”

José Mendes
44 anos

 “O estudo de inglês na Athene Academy 
foi, desde 2008, uma excelente escolha 
no meu objetivo de enriquecer os meus 
conhecimentos literários e, naturalmente, 
culturais. Sim, de facto, considero que este 
projeto foi  mais um passo considerável no 
meu desenvolvimento pessoal e humano.”

“Na ATHENE,
em 5 meses, os alunos 
obtém conhecimentos 
equivalentes a um ano 

de Inglês de outras 
instituições similares.”

PUB

Avenida Dom João IV, 1424 
4810-534 Guimarães

T 253 515 645
atheneacademy@hotmail.com

www.atheneacademy.pt
facebook.com/athene.academy

Inscrições Abertas!
Novos cursos a iniciar em Fevereiro.
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Vem do ventre o seu fado. É filho de 
uma das maiores fadistas do século 
XX e de um livreiro que se fez empre-
sário hoteleiro. Cresceu no Bairro Alto 
entre intelectuais e artistas. Desse 
fado imposto umbilicalmente queria 
distância. A música era outra.

Apaixonou-se primeiro por Sinatra, de 
quem ainda guarda vinis. Só em 63, já 
com 24 anos, se dá ao fado. Diletan-
tismo, apenas. Mas, apaixona-se. Com 
intensidade tal que assume o fado no 
masculino. E lhe incute a coragem do 
arrojo num estilo que muitos tinham 
por estático. Introduz o contrabaixo 
e a orquestra, chama a si, e ao seu 
fado, novos compositores e a prosa 
de grandes poetas. A falta que lhe faz 
José Carlos Ary dos Santos…

Fez 75 anos no passado dia 21 de Dezem-
bro. Em 2014, comemorou 51 anos de car-
reira, num ano que foi de consagração. 
Em Novembro tornou-se no primeiro por-
tuguês a ser distinguido com o Grammy 
de Excelência Musical. Juntou o seu nome 
ao do ídolo Sinatra, Ella Fitzgerald, Bob 
Dylan, James Brown ou Tom Jobim.

Desde Las Vegas, em português, 
agradeceu. E com os portugueses 
partilhou o galardão. A academia con-
siderou-o “um dos maiores fadistas 
de sempre e das mais emblemáticas 
vozes da música portuguesa”.

O ano não terminaria sem outra distinção. 
A Associação da Imprensa Estrangeira 
em Portugal, composta por 60 corres-
pondentes em representação de mais de 
20 países, considerou Carlos do Carmo a 
personalidade do ano em 2014 e atribuiu-
lhe o prémio Martha de La Cal.

“Guimarães pode
contar comigo
quando quiser.”

Entrevista
Exclusiva

Carlos
do Carmo
texto: Andreia Lopes
fotos: Direitos Reservados



Quem lhe gaba a entrega ao público du-
vidaria da fragilidade do corpo. Carlos do 
Carmo está autorizado, pelo seu médico, 
a fazer apenas 12 espetáculos num ano. 

A queda de um palco em Bordéus deixou-
lhe feridas que já não curou. Um aneu-
risma aos 60 anos quase o matou. Diz, 
humildemente, que sobreviveu por um 
milagre da medicina e pelo apoio da mu-
lher com quem está casado há 50 anos.

À Mais Guimarães, confessou que não fal-
tará muito para o afastamento dos palcos. 

Até lá, Guimarães é roteiro obrigatório. 
Depois da Lisboa que ama, a cidade berço 
ocupa-lhe pujante o coração, genuíno e 
popular como o fadista. Guimarães é terra 
de encanto e gente vaidosa. Da vaidade 
de quem cuida o que é seu e exibe a quem 
visita. Carlos do Carmo é um assumido 
apaixonado pelo centro histórico classifica-
do e pelas pessoas que o fazem.

Foi uma conversa com orvalho do Inverno, mas 
sem lágrimas. Ao som da guitarra que embala. 
Falamos da vida e do trabalho. Do prémio 
internacional a quem já levou Portugal aos 
cinco continentes. Carlos do Carmo até analisou 
a campanha do Vitória. E foi com o coração 
aberto que confessou o amor por Guimarães.

Lucília do Carmo, sua mãe e uma das 
grandes fadistas do século XX, can-
tou praticamente até ao parto, com 
o xaile a encobrir-lhe a barriga. Tem 
com o fado uma relação umbilical…

Recordo-me muito bem de na adoles-
cência detestar fado, mas essa relação 
de que fala terá ficado no meu sub-
consciente. Fiz a travessia normal que o 
Freud explica muito bem.

Permita-me clarificar a sua afirma-
ção, o Carlos detestava fado?

Claro que detestava, em adolescente 
achava o fado careta.

E o que é que não achava careta?

Todo o tipo de música que possa pensar 
que tinha a ver com a minha geração. 
Música francesa, italiana, brasileira, 
gostava muito de música popular ame-
ricana. O fado não era a minha praia, 
mas isso só o Freud poderá explicar, 
eu não sou capaz. Só já homem é que 
me reencontrei e apaixonei-me de tal 
maneira que já canto há 51 anos.

Paixão longa essa que já leva 51 anos. 
Lembra-se desse clique? Ou de perce-
ber que o grande amor afinal esteve 
sempre tão próximo… 

Vamos dizer que foi uma espécie de 
combustão. Eu gravei apenas um fado 
e não fazia a mínima ideia que seria um 
grande sucesso na rádio. Eu gravei por 
diletantismo e de repente dei-me conta 
que se tinha tornado um grande suces-
so. Passava de manhã, à tarde e à noite. 
Eu pensei, bom, as pessoas realmente 
gostam de me ouvir, agora como é que 
vou resolver este problema? Eu sou 
filho da Lucília do Carmo e não é pouca 
coisa. Naquele momento pensei como 
haveria de traçar o meu caminho e foi 
assim que devagar me fui envolvendo 
e apaixonando cada vez mais. Devo-lhe 
dizer, até, que o meu grau de paixão, ao 
contrário, do que normalmente aconte-
ce na vida que a paixão parece diminuir, 
no meu caso com o fado, a paixão tem 
sempre aumentado.

A carreira bem-sucedida, o reconheci-
mento consagrado em tantos prémios 
que recebeu podem ser vistos como 
condimentos para essa paixão…

Eu nunca poderei fazer esse juízo, mas 
nas múltiplas atividades que se foram 
fazendo nos últimos 10 ou 15 anos ao 
fado, não à minha carreira pessoal, 
praticamente colaborei em todas e fui 
descobrindo coisas absolutamente 
fascinantes, de tal modo que percebi, e 

percebo ainda hoje, que sou um grande 
ignorante no que respeita ao fado, dada 
a profundidade do que se tem estudado 
por historiadores, musicólogos, antro-
pólogos que têm feito um levantamento 
fantástico que não parou e não parará, 
mostraram-me uma face do fado que 
desconhecia em absoluto.

O fado não se esgota.

Aquilo que é genuíno na vida dificilmen-
te se esgota porque não está sujeito a 
modas. Se reparar, o flamengo existe 
há tanto tempo e tem altos e baixos. 
De vez em quando, aparece um su-
per artista como o Paco de Lucía que 
desapareceu há pouco tempo e que lhe 
deu uma vitalidade universal. No tango, 
aparece um homem como Astor Piaz-
zolla que também já foi embora e o fado 
está aí, também a fazer o seu caminho.

Temos assistido a uma tendência 
no surgimento de novos fadistas. 
Isso não confere ao fado também e 
epíteto de “moda”?

Este aparecimento de novos fadistas 
a meu ver era previsível, sabe que 
este tipo de canção tem ciclos, a sua 
própria história tem demonstrado isso, 
há momentos em que não aparecem 
muitos fadistas, depois vão aparecendo 
e curiosamente no passado tivemos 
um período que apareceram muitos 
homens e a seguir muitas mulheres…

Como agora em que assistimos ao sur-
gimento de muitas vozes femininas…

A mim parece-me que o fado está com 
uma nova geração pujante e portanto 
está de boa saúde.

Não estão a usar e abusar do fado?

Quem sou eu para fazer esse juízo 
de valor? Eu fiz tanta boémia, tanta 
boémia, tanta boémia, fui tão boémio 
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que há uns anos a esta parte estou muito 
recolhido em casa, não frequento quase 
nada, vou com a minha mulher a uma 
peça de teatro, ao cinema, à apresenta-
ção de um livro, mas não vou muito aos 
fados porque durante tantos anos geri 
uma casa de fados que foi tão seguido, 
tão violento e tão duro que vou menos 
aos fados, portanto, não estou muito ao 
corrente como essas coisas se têm de-
senvolvido, mas tenho esperança de que 
as pessoas sejam inteligentes e sensíveis 
para saber defender a canção porque ela 
hoje é património da humanidade e uma 
coisa dessas não se conquista facilmente, 
foram seis anos de trabalho muito duro, 
intenso, de muita entrega e capacidade 
da equipa que trabalhou.

Muito empenho do Carlos nesse
processo também…

Mas houve muita gente que teve mais 
empenho ainda, eu só tive mais visibilidade. 
Houve pessoas que fizeram um trabalho de 
tal ordem que a Unesco considerou a nossa 
candidatura exemplar. E já agora, estou 
muito feliz porque aconteceu a mesma 
coisa com o cante alentejano.

É do fado quem quer?

O fado é uma canção muito intensa, é 
uma canção dos sentimentos, da alma, 
requer muita paixão e muita entrega, 
é uma canção que não dá para fazer 
batota, quem fizer batota mais ano, 
menos ano, mais mês, menos mês será 
descoberto. É uma coisa que requer 
vocação e muita dedicação. Eu não 
acho o fado menor ou maior que outras 
canções, é diferente. E foi isso que quis 
dizer agora quando recebi o Grammy 
em Las Vegas, temos muito boa música 
popular em Portugal, não apenas fado, 
o fado é aquela que tem mais visibili-
dade. Só para lhe dar um exemplo, não 

há muito tempo estive a cantar no 
Casino da Póvoa e quando me dobrei 
para fazer uma vénia ao público dei-
xei uma poça de suor no chão. Agora 
veja a entrega.

Deixa um pouco de alma por onde 
passa, mas a fragilidade da sua 
saúde é pública. O seu médico, por 
exemplo, só o autoriza a fazer 12 
concertos por ano. Como é que em 
palco monitoriza o esforço?

Em palco esqueço-me disso. Se me lem-
brar fujo. Estou ali a 1000%. O que acon-
tece é que a entrega é tão grande que no 
final daquele concerto, no Casino, quando 
me baixei, de repente vi uma poça de 
água a cair e isto não é comum. 

Que falta nos faz alguém como
José Carlos Ary dos Santos?

Faz muita. Porque o José Carlos foi uma 
espécie de volte face. Ele tinha um 
grande respeito pelos poetas tradicio-
nais e populares que eram autodidatas. 
Mas ele era um homem mais culto, ain-
da assim, não menosprezava os poetas 
populares. O José Carlos era um repen-
tista, com a sua cultura, o seu saber e o 
seu rasgo era capaz de criar um fado di-
ferente. Criou muitos fados diferentes e 
as pessoas que fazem coisas diferentes 
são inesquecíveis. Como amigo e como 
poeta é uma perda irreparável.

O Grammy também é dele?

Com certeza. O Grammy é de toda a gente 
que trabalhou comigo, toda sem exceção. E 
de todos os portugueses também.

São muitas as pessoas que
cabem nesse Grammy?

Veja bem, 51 anos a cantar…

Que peso tem esse prémio?

Olhe, para já, sem ironia é pesadís-
simo. Quando mo entregaram quase 
que caía para o chão. É muito bonito, 
mas extremamente pesado.

Mas, deixe-me dizer-lhe que vencer o 
Grammy foi uma grande surpresa, estava 
tão à espera do Grammy como…sei lá…

Como o seu Belenenses
ser campeão nacional…

Ai, mas eu gostava tanto que o Bele-
nenses fosse campeão nacional, mas 
já vi que vou morrer sem ver isso. Se 
ficar a meio da tabela já é muito bom, 
sabe porquê? Porque quem não tem 
dinheiro, não tem vícios. 

É como o nosso Vitória…

Mas o vosso Vitória tem feito um bom 
trabalho… o Belenenses também. 
Eu acho que tem muita a ver com a 
liderança. O Belenenses tem pratica-
mente a mesma equipa que tinha o ano 
passado e estava em último, este rapaz 

que lá entrou, o Vidigal, é uma pessoa 
cheia de força e a equipa joga e está 
bem classificada. O Vitória é a mesma 
coisa, pegou nuns miúdos que ninguém 
conhece e a equipa joga… 

Estou para aqui a falar de futebol e até 
pareço um expert que não sou, mas se 
a gente quer fazer seleções nacionais 
tem de estimular os miúdos que estão 
cá, pô-los a jogar, não é só a comprar 
jogadores estrangeiros. Carlos Queiroz 
iniciou um trabalho extraordinário com 
a geração dos meninos de ouro que 
deu glórias a esta gente que gosta de 
futebol, agora é preciso fazer a mesma 
coisa, transitar miúdos das equipas B 
para as A, como fazem em Guimarães.

Esse amor pelo Belenenses é exclusi-
vo ou tem um segundo clube?

Este amor pelo Belenenses vem do meu 
pai que era um belenenses ferrenho e 
me transmitiu este amor. Eu não sou 
ferrenho, mas tenho as cotas em dia.

E vai ao estádio?

Pelo amor de Deus, vou lá ao estádio 
para ouvir insultos ao árbitro, ao pre-
sidente??? As pessoas ficam transtor-
nadas no futebol, em vez de fazerem 
como os ingleses que aplaudem e 
cantam mesmo quando estão a perder 
quatro a zero. As pessoas aqui não, 
chamam nomes à família toda, é uma 
coisa muito desagradável e eu sincera-
mente não tenho paciência.

Voltemos aos palcos. Com 51 anos 
de carreira o que é que o retirará dos 
palcos?

Não falta muito (pausa).  Não gosta-
ria de me afastar com uma imagem 
decadente, mas a minha família é muito 
severa e cá estará para me avisar.

Confia essa análise aos seus filhos?

Aos meus filhos, aos meus netos e à 
minha mulher, não tenha dúvidas disso. 
Quando eles sentirem que é o momen-
to, eles avisam-me antes que se torne 
feio eu estar em palco. Mas, devo dizer-
lhe que me sinto bem, fiz há pouco um 
concerto em Paris e foi maravilhoso.

Já apanhou alguns sustos
com a sua saúde?

E não foram poucos,
já foram vários…

O Grammy é de toda 
a gente que trabalhou 

comigo, toda sem 
exceção. E de todos os 
portugueses também.

Carlos do Carmo



Já sofreu um aneurisma que o levou a 
ser intervencionado três vezes. Atri-
buiu a sua sobrevivência a um milagre 
da medicina e à sua mulher…

É rigorosamente verdade o que está a 
dizer, nem mais nem menos.

Que papel tem a sua mulher na sua 
vida e na sua carreira?

É o pilar da minha vida. Estou conven-
cido que se não tivesse a sabedoria e 
o amor dela, a capacidade e também a 
compreensão seria tudo diferente. 

Não deve ser fácil para uma mulher, e 
também para um homem, estar casa-
da com um artista. 

O seu casamento tem 50 anos, menos 
um do que a sua carreira… Foi pelo 
fado que se conheceram?

Foi, ela quis saber quem era o miúdo que 
cantava na rádio, eu pisquei-lhe o olho e 
disse que não deixaria fugir aquela miúda.

Pouca gente sabe, só as pessoas ínti-
mas, mas o Carlos tem uma relação es-
pecial com Guimarães. Confirma isso?

Tenho, mas que não soe falso porque a 
gente normalmente tem tendência para 
dizer as coisas positivas e as pessoas 
interpretarem um bocadinho por conve-
niência. O que acontece é que Guima-
rães é uma terra que tem uma essência, 
uma população…eu acho que as pes-
soas é que fazem as terras independen-
temente do panorama geográfico. 

Não é por acaso que o centro histórico 
de Guimarães é património da huma-
nidade e eu noto que os vimaranenses 
prezam de tal maneira a sua terra que 
a gente anda ali e não vê um papel no 
chão, não vê mal trato. Em Guimarães, 
as pessoas defendem o que é seu e 
isso é uma coisa de muita elevação. 
Depois, Guimarães é uma cidade que 
tem evoluído, evoluído, evoluído e do 
ponto de vista cultural é uma cidade 
que o facto de ter sido Capital Eu-
ropeia da Cultura não foi uma coisa 
circunstancial, a dinâmica mantém-se. 
Ser circunstancial não tem piada ne-
nhuma. Há uma coisa que prezo muito 
em Guimarães, eu gosto de andar a 
pé, vou com a minha mulher a entrar 
na zona histórica e passa por mim um 
casal vimaranense que me diz “está 
a ver a nossa terra, é bonita não é?”, 
esta forma de abordar é o orgulho que 
as pessoas sentem pela cidade.

São vaidosos os vimaranenses…

Ainda bem, a vaidade só faz sentido 
quando tem razão de ser, não fica 
bem a qualquer um. Vou usar uma 
expressão popular, não é preciso “ser 
cagão”, mas fica bem ter vaidade na 
nossa terra. Se me pergunta se tenho 
vaidade na minha carreira? Claro que 
tenho, mas não sou vaidoso.

Lembra-se da primeira vez
que veio a Guimarães?

Ó minha querida, é difícil… Mas, oiça, 
já estive muitas vezes em Guimarães 
e em todas elas gostei muito. A minha 
mulher e eu gostamos muito de Gui-
marães, quantas vezes já visitamos 
Guimarães por puro lazer…
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E ao lembrar-se de Guimarães qual é 
a primeira coisa que lhe ocorre?

O centro histórico.

Esteve em Guimarães no Verão, no 
festival do fado, podemos contar con-
sigo em Guimarães neste novo ano?

Guimarães pode contar comigo quando 
quiser, é só chamar-me que eu vou.

Acabados de entrar em 2015, quais 
são os seus votos de ano novo, a títu-
lo pessoal e também para Portugal e 
os portugueses?

Harmonia, muita capacidade de lutar para 
fazermos melhor do que o que temos feito. 
Para mim, e para os meus, desejo saúde.
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Breve
Biografia
deCarlos
do Carmo
Filho de Alfredo de Almeida, livreiro e 
proprietário da casa de fados O Faia, 
falecido em 1962, e de sua mulher Lucí-
lia do Carmo, conhecida fadista, Carlos 
cresceu em Lisboa. Iniciou a sua carreira 
artística em 1964, embora tenha gravado 
o primeiro disco com apenas nove anos.

Ainda em 1964 casou-se com Maria 
Judite de Sousa Leal, mãe dos seus três 
filhos, Cila do Carmo, Alfredo do Carmo 
de Almeida e Gil do Carmo.

Representou Portugal no XXI Festi-
val Eurovisão da Canção em 1976, com o 
tema Flor de Verde Pinho, adaptado do 
poema de Manuel Alegre.

A 4 de Setembro de 1997 foi agraciado 
com o grau de Comendador da Ordem 
do Infante D. Henrique. 

Em 2003 ganhou o Prémio José 
Afonso, então atribuído pela Câmara 
Municipal da Amadora, na sequência 
do qual foi publicado o livro Carlos do 
Carmo, do Fado e do Mundo.

Ao lado a pintura do Artista
Vimaranense Pedro Guimarães, de 

tributo a Carlos do Carmo.

Entre numerosos galardões, foi-lhe ain-
da atribuído o Globo de Ouro de Mérito 
e da Excelência, o Prémio Consagra-
ção de Carreira, da Sociedade Portu-
guesa de Autores, a Comenda da Or-
dem do Infante D. Henrique e o Prémio 
Goya para Melhor Canção Original, 
com o Fado da Saudade, em 2008.

Em 2014, recebe um Grammy, obtido 
na categoria “Lifetime Achievement” 
(entregue apenas aos artistas pelo 
conjunto da obra que produziram ao 
longo da sua carreira e não devido 
ao êxito que lograram com determi-
nada canção ou álbum). 
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Saúde

Centro Hospitalar
Obtém Excelência Clínica

Voto de
Pesar

foto: Mais Guimarães

O projeto SINAS (Sistema Nacional de 
Avaliação em Saúde) da Entidade Regula-
dora da Saúde (ERS) divulgou em dezem-
bro os seus últimos resultados de avalia-
ção, em relação a dados do ano 2013.

Nesta avaliação é de destacar os resulta-
dos do CHAA, que obteve a classificação 
de excelência clínica de nível III (o mais 
elevado) nas áreas de Cirurgia de Ambu-
latório, Cuidados Intensivos e Ginecologia. 
Assim como o mesmo nível de excelência 
máximo ao nível dos “procedimentos de 
segurança” e “adequação e conforto das 
instalações”. Em outras áreas, nomeada-
mente Cardiologia, Cirurgia Vascular e Obs-

Manuela
Melo

1923-2014

Jerónimo
Ferreira
1928-2015

tetrícia, vários indicadores concretos avalia-
dos, atingiram também o nível máximo. Em 
relação à Unidade de Fafe, destaca-se o 
nível de avaliação máximo de excelência 
clínica quanto a Cirurgia de Ambulatório e 
também no âmbito dos “procedimentos 
de segurança do doente”.

Segundo a ERS, o SINAS “é um sistema 
de avaliação da qualidade global dos 
serviços de saúde, que visa facultar aos 
utentes informação, apresentada de 
forma clara e simples, sobre os níveis 
de qualidade disponíveis nos diversos 
estabelecimentos prestadores de cui-
dados de saúde de Portugal. 

O Executivo Municipal de Guimarães 
deliberou, por unanimidade, em reunião de 
Câmara realizada na passada quinta-feira, 

08 de janeiro, a aprovação de dois votos de 
pesar pelo falecimento de Manuela Melo e 
Jerónimo Ferreira, duas ilustres personali-

dades de Guimarães que faleceram a 28 de 
dezembro e 02 de janeiro, respetivamente.

 
Agraciada pelo Município de Guimarães com 

a Medalha de Mérito Social, em junho de 1997, 
Maria Manuela Folhadela de Melo da Costa 

Guimarães, destacada empresária vima-
ranense, fundadora do Grupo Somelos, foi 

presidente da Assembleia geral da Fraterna 
e sua única cooperante individual, Presi-

dente de Honra, Sócia Benemérita e Sócia 
Honorária do Lar de Santo António.

 
No início de 2015, faleceu Jerónimo Ferreira, 

fundador e diretor do Museu de Agricultura de 
Fermentões, função que exerceu até ao dia 

do seu falecimento. Jerónimo Ferreira liderou 
todo o processo de organização, montagem, 

crescimento e desenvolvimento do museu, 
que o projetou até aos dias de hoje.
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FIGG 2014

I Festival
Internacional 
de Guitarra
de Guimarães 

marães, destacaram o convívio, o am-
biente, a organização e a qualidade da 
oferta formativa que nestes dias aqui 
lhes foi proporcionada. E, naturalmente, 
aqueles que ainda não conheciam a 
cidade de Guimarães, ficaram rendidos 
à sua beleza e aos recantos históricos 
que nestes dias aqui puderam percor-
rer.” Referiu Nuno Cachada.

Perante a aceitação que este primei-
ro FIGG mereceu dos participantes, à 
Mais Guimarães, o responsável refe-
riu estarem já “a pensar na segunda 
edição, algo natural por nos sentirmos 
reforçados pelo enorme êxito deste pri-
meiro Festival. À partida sabemos que 
podemos contar com os patrocinadores 
que já se associaram a nós e que têm 
vindo a renovar o interesse nesse sen-
tido. Foi-nos igualmente prometido pelo 
Dr. Domingos Bragança um apoio mais 
substancial por parte da Autarquia, o 
que nos leva a acreditar que a próxima 
edição não só consolidará como dará 
ainda maior realce ao Festival Interna-
cional de Guitarra de Guimarães.”

De 26 a 29 de dezembro decorreu o I 
Festival Internacional de Guitarra de 
Guimarães, um evento organizado 
pela Sociedade Musical de Guima-
rães – Academia de Música Bernardo 
Valentim Moreira de Sá.

Para Nuno Cachada, responsável pela 
gestão e direção artística do festival, o 
FIGG 2014 excedeu as melhores expec-
tativas, quer em número de inscrições 
e origem geográfica dos participantes, 
quer ao nível qualitativo com que o 
mesmo decorreu. 

“Se a organização já vinha alimentan-
do o propósito de fazer deste Festival 
um evento anual capaz de fazer de 
Guimarães um referencial no roteiro 
dos festivais de guitarra, a dimensão e 
a visibilidade que este primeiro evento 
assumiu, deixou abertos caminhos 
de continuidade para o culto deste 
instrumento nas componentes que 
motivaram a realização deste primeiro 
festival.” Acrescentou.

Com o Festival, nasceu também o “Con-
curso Internacional de Guitarra Cidade 
Guimarães”, que nesta primeira edição 
esteve dividido em cinco categorias com 
limite de idades até aos 20 anos e um 
júri constituído por figuras com nome 
reconhecido no panorama guitarrísti-
co português, e que teve cerca de 80 
participantes oriundos de todo o país 
– No concurso estiveram representadas 
as cidades de Lisboa, Porto, Coimbra, 
Braga, Aveiro, Leiria, Tomar, Gaia, Covilhã, 
Castelo Branco, Guarda, Espinho, V. N. de 
Famalicão, Amarante, Felgueiras e outras, 
além de Guimarães, bem como partici-
pantes da Bélgica e de Espanha.

Do FIGG 2014, Nuno Cachada destacou o 
concerto pelo Duo Kontaxakis-Ivanovich, 
que esgotou por completo o Paço dos 
Duques de Bragança, e que “deixou cer-
tamente marcas em quem o presenciou. 
Foi, como se esperava, de altíssimo nível.” 

Ao nível da formação artística, o prin-
cipal objetivo do festival, o Guitarrista 
Vimaranense realçou o elevado nível 
de performance artística atingido em 
todos os outros momentos do festival, e 
o convívio entre os jovens músicos, que 
motivou a partilha de conhecimentos e 
experiências resultantes de escolas e 
ensinos diferentes.

“De uma forma geral, a generalida-
de dos jovens guitarristas e os seus 
familiares, na sua esmagadora maioria 
oriundos de localidades de fora de Gui-
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Está a pensar climatizar a sua casa, 
escritório ou empresa?

No mercado existem atualmente uma 
grande variedade de soluções de 
climatização. Antes de partir para uma 
escolha, deve questionar-se acerca da 
Eficiência Energética do equipamento 
que pretende instalar.

Mas o que é afinal,
Eficiência Energética?

Simples. Para um mesmo nível de con-
forto, o equipamento deve promover 
um consumo inferior de energia, e uma 
utilização mais racional desta. 

A Inoxtubo disponibiliza todas as 
soluções de climatização, fruto dos 18 
anos em que está instalada no merca-
do, e das parcerias estabelecidas com 
as melhores marcas.

As boas escolhas estão nas nossas mãos, 
e é por isso que na Inoxtubo dizemos que 
“A Eficienca Energética Somos Nós!”

Caldeiras Murais a
Gás de condensação

As caldeiras de condensação são a 
melhor opção quando se procura um 
equipamento altamente eficiente e com 
muito baixas emissões de contami-
nantes. A tecnologia da condensação 
baseia-se em recuperar grande parte 
do calor que nas caldeiras convencio-
nais se perde pela chaminé.

Bombas de calor Platinum
BC Inverter Ar-Agua

A Platinum BC parte da aplicação das 
mais avançadas tecnologias para a 
poupança de energia existentes atual-
mente no mercado.

Sistema de alta eficiência com coefi-
cientes de rendimento (COP) até 4,2 
em calor: por cada kWh de eletricidade 
consumida, obtém-se até 4,2 kWh de 
calor, rendimento na modalidade de frio 
EEr até 4,4 e possui um sistema Inverter 
que ajusta a potência às necessidades 
de cada momento conseguindo uma 
poupança até 30% comparada com 
bombas de calor convencionais.

Bomba de calor
termodinâmica AQS

Bomba de calor para aquecimento de 
Aguas Quentes sanitárias. Sistema alta-
mente eficiente que permite uma pou-

Soluções de Climatização

A Eficiência 
energética 
Somos Nós!

pança de 70% na fatura energética em 
relação aos tradicionais termoacumu-
ladores elétricos. Máxima proteção anti 
corrosão. Dispõe de um ânodo eletrónico 
permanente que protege o acumulador 
contra águas que possam resultar muito 
corrosivas, o que gera um prolongamento 
do tempo de vida útil do acumulador.

Soluções solares (sistema
termossifão / sistema de
circulação forçada)

As instalações de Energia Solar Térmica 
requerem de produtos de elevada qua-
lidade, concebidos para satisfazerem as 
necessidades de cada localização.

O Coletor Solar é um grande avanço tec-
nológico no aproveitamento da energia. A 
sua missão é captar o máximo de radiação 
solar com as menores perdas possíveis.

É uma solução ideal para obter elevada 
poupança financeira na fatura de energia e 
uma contribuição na manutenção do meio 
ambiente, sem emissões de contaminantes.

Biomassa (Salamandras
Pellets / Caldeira Pellets)

A biomassa apresenta-se como uma 
energia alternativa que assegura maior 
respeito pelo meio ambiente.

Uma fonte de energia renovável deriva-
da de material biológico natural.

Piso Radiante
aquecimento / arrefecimento:

Para a climatização dos compartimentos 
durante o verão é importante escolher 
um sistema confortável e saudável que 
seja capaz de garantir rendimentos ele-
vados e reduzir o consumo de energia.

O sistema radiante por pavimento, além 
de ser considerado um dos melhores 
sistemas de aquecimento para o Inverno 
é uma ótima solução mesmo para o arre-
fecimento de verão. Os locais climatiza-
dos com este sistema são extremamente 
confortáveis, espaçosos, silenciosos e 
sem correntes de ar e movimentos de pó, 
ideias para o bem-estar de toda a família.

Fogão lenha

O tradicional fogão a lenha é um equipamen-
to cada vez mais presente na vida moderna. 
A qualidade, a durabilidade e a eficiência no 
consumo de combustível, associadas ao de-
sign clássico ou moderno tornam o produto 
cada vez mais procurado.

Inoxtubo

Show Room - Guimarães
Rua Paulo VI, 742 - 760
4810 - 508 Guimarães

Telef.:(+315) 253 515 005
Fax:(+315) 253 515 005

lojaguimaraes@inoxtubo.pt

Sede - Guimarães
Rua Moura Machado

4800 - 056 Guimarães
Telef.:(+315) 253 514 094
Fax:(+315) 253 408 399

geral@inoxtubo.pt

A Inoxtubo dispõe também
de Filiais em Chaves e Vila Real.
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Para entendermos o
projeto/livro Pé Descalço
e o seu autor, Ricardo Frade, 
temos que voltar atrás no 
tempo uns bons anos...

“Mas como é que um consultor finan-
ceiro quase vai à falência?!”, pergun-
tava o cliente com ar incrédulo. “A 
resposta a essa pergunta é outra per-
gunta: como é que um professor qua-
se falido se transforma em consultor 
financeiro?”, respondeu o consultor... 
“porque às vezes as crises trazem as 
maiores oportunidades!”. 

Quando Ricardo e a esposa perce-
beram, há vários anos, quão grave 
era a sua situação financeira, estu-
dar finanças foi uma das decisões 
cruciais que os ajudou a dar a volta e 
a ultrapassar aquela fase crítica das 
suas vidas. Pedir ajuda a quem sabia 
como gerir dinheiro e a quem os po-
dia ajudar nas coisas práticas foram 
outros dois passos fulcrais, transfor-
mando aquele período de sofrimento 
e dificuldade numa fabulosa oportu-
nidade de aprendizagem... Tanto que 
Ricardo é consultor financeiro hoje 
em dia, ajudando os seus clientes a 
navegar o mar de produtos finan-
ceiros disponíveis no mercado e a 
optimizar as suas vidas pessoais.

Foi no âmbito do seu trabalho que se foi 
apercebendo, com o agudizar da crise, 
que muito passavam agora pelas mes-
mas dificuldades que tivera anterior-
mente. Nasceu nessa altura a vontade 

de partilhar o que aprendera com a sua 
própria situação, de modo a inspirar e 
ajudar muitos. Este desejo enquadra-
va-se no que aprendera com os seus 
mentores de sucesso: a felicidade 
constrói-se também com a dádiva e 
a partilha, com a ajuda que podemos 
dar ao outros, e quem é realmente 
bem sucedido e feliz partilha siste-
maticamente o que tem. Escrever um 
livro parecia o caminho lógico, mas 
ainda assim havia dúvidas e receios...

“Outro livro de finanças? Isso vai ser 
uma seca, mais um livro deprimente 
sobre como temos que cortar, poupar 
e apertar a nossa vida”, disse alguém, 
levando Ricardo à busca de algo UAU!, 
com impacto, para envolver e inspirar o 
leitor mas também para escrever sobre 
algo testado e objetivamente compro-
vado. Foi numa discussão com o pai, 
sobre quanto dinheiro era necessário 
para uma viagem, que se fez luz: deci-
diu colocar-se numa situação extrema, 
quase sem abrigo, para provar que se 
pode dar a volta à maioria das situa-
ções, mesmo aquelas absolutamente 
criticas e aparentemente sem solução! 
Nascia assim o projeto Pé Descalço.

Escolheu um ponto no norte da Sué-
cia que lhe recordava as histórias dos 
Vikings da sua infância, e partiu no dia 
6 de Fevereiro de 2013. Aterrou em Skel-
lefteå já no dia 7, em pleno inverno, com 
neve com 1 metro de altura e tempera-
turas médias de -20º C. Sem telefone, 
sem computador, sem dinheiro e sem 
cartão de crédito, desconhecendo a 
língua, a geografia, a moeda ou os 

costumes locais, sem conhecer quem 
quer que fosse. Levava roupa de neve, 
Nestum e leite em pó para dois dias, 
uma máquina fotográfica e um caderno. 
O desafio era real: era preciso voltar 
para casa. Consegue imaginar-se nesta 
situação? O que faria? Como daria a vol-
ta àquele problema, que passos daria?... 
Ou iria simplesmente desistir?!

Ricardo não desistiu, de todo, e 
chegou a Portugal em apenas 13 
dias. Pelo caminho conheceu mui-
tas pessoas boas e positivas, que o 
ajudaram a viajar para sul, a comer, a 
dormir ou simplesmente a encontrar 
soluções, passo a passo. Pessoas 
como Vilnis, com quem atravessou 
a Alemanha de camião, Christina 
Skytt, que lhe deu guarida na sua 
casa de 6 assoalhadas nos arredores 
de Estocolmo, ou a família Martinho, 
que lhe deu de comer em Paris, mas 
também muitas outras, anónimas: 
todas juntas tornaram possível esta 
viagem, demonstrando que há gente 
boa em todo o lado!

“Mas como é que  conseguiste?!...”, vão 
perguntando as pessoas que se depa-
ram com a história. “Dormiste na rua? 
Comeste onde? Mendigaste? Pediste 
boleia?... COMO?!”, são questões que 
muitos colocam insistentemente. Foi 
para esses – e muitos outros – que Ri-
cardo passou a história a livro, escrito 
no último ano e meio com a preciosa 
colaboração de Paula Ferreira Lobo, a 
jovem editora que se apaixonou pelo 
projeto e decidiu arregaçar mangas e 
trabalhar com ele. 

Suécia a Portugal
Sem Um Tostão!

Pé Descalço
de Ricardo Frade

texto: Eliseu Sampaio
fotos: Direitos Reservados
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Viagem e livro nasceram, assim, com o 
apoio de pessoas e empresários que se 
identificaram com o projeto, chegando 
finalmente a obra ao público no passa-
do dia 5 de Dezembro. 

Opinião unânime tiveram os leitores 
piloto do Pé Descalço, grupo de que 
fizeram parte o Dr. Luís Palha (vice
-presidente da Galp), o Dr. Moreira 
da Silva (ex-adjunto do Conselho de 
Ministros), o Dr. Domingos Bragan-
ça (Presidente da Câmara Municipal 
de Guimarães) ou o incontornável 
Prof. Marcelo Rebelo de Sousa, que 
assina o prefácio: um livro inspira-
dor, uma aventura entusiasmante e 
uma oportunidade de aprendizagem 
ímpar, pelo conteúdo e ideias que 
apresenta, mas também por se ler 
de um fôlego! “Um livro que muito 
honra Guimarães”, nas palavras da 
prof. Paula Oliveira, vereadora da 
Ação Social da Câmara Municipal 
de Guimarães. Ricardo agradece, e 
sorri: era mesmo essa a ideia!

Já a Mundos de Vida, a associação de 
Lousado (Famalicão) onde Ricardo che-
gou, simbolicamente, enquadra-se no 
projeto pela proximidade com esta família. 
Partilhar o que têm é algo inato em Ricardo 
e Sofia (juntos são família de acolhimento 
desta instituição, acolhendo três jovens 
a tempo inteiro, ao abrigo do programa 
de acolhimento familiar desta instituição), 
pelo que a doação à Mundos de Vida de 
parte das receitas do livro é um passo 
natural de quem acredita no trabalho que 
a associação leva a cabo.

Escrito e editado o
livro, o que se segue?
Ricardo começa por dizer que o passo 
seguinte é fazer o livro chegar às 
mãos dos portugueses. Para cima 
da mesa atira confiante o número 
100.000 (exemplares) porque, segun-
do diz, a aventura é para ser partilha-
da e inspirar muitos!!! Número grande 
e arrojado, sem dúvida, mas que 

tenciona atingir com muito trabalho, 
materializado em inúmeras entrevis-
tas e reportagens na imprensa escrita, 
rádio e televisão (como as recentes, que 
pode conhecer no site www.pedes-
calco.pt), a participação em diversos 
eventos e palestras, e uma boa dose de 
imaginação (afinal quem acreditaria que 
chegava sequer aqui?!). 

E para além do livro? Ricardo sorri, 
explicando com toda a simplicidade que 
quer continuar a fazer o que tem feito: 
aos seus clientes bancários, quer ajudar 
a encontrar soluções para gerar valor e 
melhorar as suas finanças, pessoais ou 
empresariais; aos seus cliente de consul-
toria e coaching, quer continuar a ajudar 
a melhorar as suas vidas. Tão só!

Para conhecer melhor esta aventura 
com alma vimaranense, acompanhe o 
projeto em  facebook.com/pedescal-
co2013  ou pedescalco2013.blogspot.pt .
Uma viagem, um livro e um projeto so-
cial: uma aventura a não perder!
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Esses jovens não sabem hoje o que fazer e 
vivem entre dias sem norte, uns lamentan-
do não poderem estudar, outros lamen-
tando não terem emprego. Habituados a 
vidas regulares, serenamente acontecidas 
vêm-se agora sem saber para onde ir. Este 
tempo baralhou-os e retirou-os do que 
parecia ser um dado natural da vida para 
os colocar numa realidade jamais pensada. 
A par da geração de jovens qualificados 
que emigram, os que ficam aumentam os 
níveis mais básicos da sociedade portugue-
sa alimentando dando forma à estratégia 
de desnivelização social que opera em 
Portugal. Em desespero, muitos estão a ser 
amparados pelos avós porquanto as suas 
exigências são maiores do que as suas 
posses –ou as posses dos seus pais. Pode 
não parecer, mas a longo, para não dizer 
a médio, a sociedade portuguesa pagará 
caro esta aparência de normalidade.

De alto a baixo do país repetem-se 
frases ditas como verdades em si. 
Primeira: “a justiça é igual para todos”. 
Uma imensa mentira repetida várias 
vezes parece tornar-se numa verdade 
mas tal só ocorre na aparência. Porquê? 
Ora, porque um juiz não responde em 
juízo perante um seu par da mesma 
instância. Está na posse de um direito 
de cidadão superlativo e, sendo, juiz, 
responde ao nível superior ao do tri-
bunal onde está colocado. Será então, 
em juízo, um juiz igual a outro cidadão? 
E, numa outra dimensão, porque razão 
nunca ocorre aos tribunais dar à “rica 
pessoa” as condições que a “pessoa 
rica” tem ao seu dispor para se fazer 
verdadeira justiça? Segunda: “quem 
não deve não teme”. Errado: deve-se 
temer mesmo não devendo. Porque não 

Durante os anos que pareciam enchi-
dos, os trabalhadores assalariados 
viram a sua vida melhorar acedendo a 
um patamar que lhes apontou melhores 
condições futuras e novas possibili-
dades para os filhos. O olho cheio e a 
crença numa escola que os substituiria 
na educação total dos filhos libertaram 
esses pais dos discursos da humildade, 
dos ensinamentos das dificuldades, 
da necessidade de precaver o porvir. A 
vida acelerada fez o resto e, em con-
junto, o brilho da televisão, a fantasia 
do saber pelo domínio de ferramentas 
de comunicação, a novidade da ligação 
a tudo e a nada, a ilusão de domínio do 
novel artefacto fervilhante, envolveram 
muitos desses jovens desligando-os 
das relações duráveis, persistidas, me-
diadas pela negociação da palavra viva. 
Em contrapartida passaram a estar 
entregues a relações fugazes, de prazer 
intenso, rápido, descartável. A noção de 
“on/off” passou a vigorar nas relações 
fruto da invasão totalitária das redes 
sociais. O vínculo cultivado pela sere-
nidade do tempo deu lugar a uma nova 
ideia de amizade baseada na frivolidade 
e na experiência do intensamente vivi-
do, do amplamente partilhado.

Vão sendo invisíveis esses jovens ado-
lescentes entrados, ou a entrar, em fase 
adulta que atualmente esbracejam no 
lodaçal dos dias sem saberem o que 
fazer às suas vidas. Não são iguais nas 
condições de partida mas estão a sê-lo 
nas de chegada. A uns a normalidade 
económica prometia uma solução gerada 
na escassez de mão-de-obra. Outros 
perspetivavam o seu lugar de classe 
em local elevado pelo que o caminho da 
Universidade apontava o radioso fim. A 
uns e a outros não se exigia mais do que 
a existência, talvez um pouco de esforço 
aos segundos, mas nunca a abnegação, 
quiçá anulação, a que os pais e os avós 
tiveram que se submeter, uma espécie de 
tragédia pessoal esquecida, não desejada 
e a evitar aos filhos e netos. 

Opinião

Truísmos 
Perversos

se sabe quantos indivíduos inocentes 
estão presos. Um deles saiu há dias da 
cadeia por intervenção divina: alguém 
confessou a autoria do crime pelo qual 
ele estava condenado a 20 anos de ca-
deia. Provavelmente ele não temeu por-
que não devia. Mas a justiça conseguiu 
“provar”, para além de todas as dúvidas, 
que ele fora autor do dito crime. Fixe-se 
então o truísmo correto para não mais 
esquecer: em Portugal só no verbo e na 
aparência a justiça é igual para todos. 

Talvez José Sócrates mereça estar preso: 
porque enfrentou os professores, uma 
classe que há muito perdeu o respei-
to por si e que se acha endeusada de 
sapiência e sabedoria divina, logo dis-
pensada de qualquer avaliação. Porque 
ordenou os médicos, uma profissão cujo 
estatuto resulta mais do corporativismo e 
menos da competência individual. Porque 
impôs aos juízes um calendário de onze 
meses de trabalho e um de férias em 
vez dos salazarentos três meses de ócio. 
Porque possibilitou o 12º. ano a pessoas 
com competências adquiridas mas sem a 
contraparte escolar, uma afronta para os 
escolarizados sem competências. Porque 
impôs aos burocratas uma desburo-
cratização que lhes retirou o seu poder. 
Porque introduziu a noção de mercado 
à uma banca que operava em mani-
festo concubinato limitando despesas 
absurdas e manigâncias várias. Por isso 
compreendem-se as vivas e aleluias que 
por aí se ouvem: são menos da razão e 
mais da mesquinhez e do espírito de vin-
gança de quem perdeu privilégios. Assim, 
enquanto se procuram provas baseadas 
em crenças e suposições para o conde-
nar, vai-se fazendo justiça elevando as 
impressões de senso comum à noção de 
filosofia do direito. Expressões como pa-
rece, diz-se, dizem, talvez, pensa-se que, 
ele que prove a sua inocência (em vez de 
se provar a sua culpa) são hoje preciosas 
pérolas do debate em direito.            

Esser Jorge Silva

texto: Esser Jorge Silva
foto: Joaquim Lopes
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A hora será confirmada posteriormente 
(este convite contém um cartão. É favor 
introduzi-lo num aparelho móvel, mas 
apenas a partir de 1 DE JANEIRO DE 2015. 
Às 23:50 do supracitado dia receberá a 
confirmação da hora da sua sessão).”

Gil Vicente, o Engenheiro Hélder Rocha (o 
Nicolino Mor) e Dom Bibas (o Bobo) haviam 
sido o “correio” utilizado. A coisa correra ra-
zoavelmente bem, excepto um pormenor:

Estava Dom Bibas todo entusiasmado a 
deixar um dos convites quando foi ata-
cado por um desvairado cão. Ao bicho 
terá chamado a atenção o som do guizo 
do truão celebrizado por Alexandre 
Herculano. Foi um ver se te avias!

Dom Bibas, que de rápido pouco tinha, 
tentou salvar a pele a todo o custo. Com 
a atrapalhação, acabou por deixar cair 
dois dos convites que tinha a seu cargo. 
Conseguiu salvar-se, mas achou por 
bem não contar o lapso a ninguém. 

Regressado o trio para junto da “gran-
de maga”, é dada a grande novidade: 
o plano estava em marcha. O Nicolino 
Mor queixa-se pelo facto de não ter 
conseguido ouvir o Pregão todo.

(Quatro semanas se passaram: Planos e 
mais planos; comida; bebida; mais bebida; 
cursos de tarot; meditação; ainda mais 
bebida; reiki telepático; levitação colec-
tiva; sessões de hipnotismo com vacas; 
celebração do Natal; yoga compulsivo; 
astrologia para principiantes; workshop 
de leitura do futuro em excrementos; 
formação teatral em quartos de hora; 
passagem de ano; Ano Novo.)

2 DE JANEIRO DE 2015

A espera havia sido grande, mas valera 
a pena. As mensagens tinham sido 
entregues com sucesso. Na terceira 
encruzilhada a contar do “Penedo que 
abana” a expectativa era muita.

Estamos no início de Dezembro de Dois 
Mil e Catorze. Para além da proximi-
dade do Natal, vive-se em Guimarães 
a época Nicolina. É dia do Pregão. Três 
figuras taciturnas, cobertas por capas 
pretas com capucho, fazem-se pas-
sear por entre os estudantes e demais 
presentes apeados defronte do antigo 
Liceu de Guimarães, hoje em dia Câmara 
Municipal. Toda esta gente escuta com 
atenção o declamar da popular récita:

(…)

“Acordai, Mortos, é chegado o fim,
O Mundo poderia acabar assim!”

O Pregoeiro, do alto de uma das varan-
das da fachada, dá o grito final. No ins-
tante seguinte, os estudantes atiram-se 
ao barulho, castigando as peles das 
caixas e dos bombos. 

Uma das três figuras olha, parada, o 
Pregoeiro. As outras duas, que seguiam 
já mais à frente, voltam para buscá-la. 
Esta, pressentindo o intento, faz-lhes 
sinal com a mão: que esperassem só 
mais um pouco. Por fim, junta-se aos 
companheiros e segue.

Quem serão estas três figuras e
o que pretenderão? A resposta
dá-se da seguinte forma:

Está a chegar o fim do ano. Começa a 
fazer-se o balanço de Dois Mil e Cator-
ze, mas também a antecipação de Dois 
Mil e Quinze. Como será? O que nos 
esperará? Será bom? Será fraco? O ter-
reno é fértil para os adivinhos, para os 
médiuns, para os cartomantes. Vendo 
nisso uma oportunidade, uma “bruxa” 
decidiu lançar-se nas artes divinatórias. 
Para tal, confiou a três fiéis colabora-
dores a parte da divulgação. A primeira 
sessão seria (só) por convite, e coube 
ao trio a entrega dos mesmos de forma 
mais ou menos eficaz. 

A coisa revestia-se de algum secretis-
mo. Rezava assim a mensagem inscrita 
em cada um dos convites:

“SAUDAÇÕES, MADAME CONQUISTA e 
sua assistente DONA MÚMIA convidam 
vossa excelência para a primeira sessão 
de previsões futurológicas. A mesma de-
correrá no próximo dia 2 de Janeiro de 2015, 
no monte da Penha (na terceira encruzilha-
da a contar do “Penedo que abana”). 

Paulo César Gonçalves

Futurologia
Um Exercício Amalucado

e Até Mal Cheiroso

Estava a tenda (literalmente) montada. 

Lá dentro, MADAME CONQUISTA e sua 
assistente DONA MÚMiA, sentadas, 
esperando o primeiro “cliente”. 

Madame CONQUISTA usava um tur-
bante azul e uma túnica branca. Um 
véu escuro cobria-lhe a face. Dona 
MÚMiA, por sua vez, usava turbante 
branco e túnica azul. Tinham um ar 
extremamente sensual. 

Surge, do meio do mato, o bobo Dom 
Bibas fazendo o papel de anfitrião. 
Com ele, o primeiro convidado: o Pre-
sidente da CMG, Domingos Bragança.

Após as formalidades, o Senhor
Presidente senta-se. Disse que a
coisa teria de ser rápida. Madame
CONQUISTA dá um murro na mesa:

– Eu é que sei o tempo
que demora, ouviu? 

– Desculpe, desculpe. Como preferir.
– Ah, assim está bem. Chegou a
horas, Senhor Presidente.

– É, estou curioso. Mas, diga-me,
o consultório vai ser sempre aqui?

DONA MÚMIA – Não. É provisório.
Queremos mudar-nos para o Castelo.

(MADAME CONQUISTA olha para
DONA MÚMIA com espanto)

– No castelo? Isso é ambicioso, não? 
Mas gostei do vosso convite.
Aguçou-me a curiosidade.

– Quisemos começar em grande. Se-
nhor Presidente, vamos começar?

– Sim, pode ser.

– Vou concentrar-me. MÚMiA, põe
a tua mão sobre a minha.

texto: Paulo César Gonçalves
fotos: Amadeu Mendes
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– UUUUUUH! BRRRRRRRRRRRRR…
PRESIDENTE… Ó MINGOS… GRANDES 
COISAS SE AVIZINHAM…

(O Presidente assusta-se. Madame 
CONQUISTA agarra-o pelo casaco)
VEJO CAMIÕES… E CARROS… GUIMA-
RÃES, CAPITAL EUROPEIA DO TRÂN-
SITO… (muda a expressão) mas vejo 
problemas também… Senhor
Presidente, a sua saúde corre perigo!

(MÚMIA segura a mão de CONQUISTA)

PRESIDENTE, bastante preocupado
– Corre?

– CORRE! VAI-SE ENGASGAR A COMER 
UMA LARANJA LÁ PARA O MEIO DO ANO…

– É só?

– SIM. ACHA POUCO?
– Isso não é nada por aí além.
Já me aconteceu…

– AI FOI? ENTÃO NÃO LHE DIGO
MAIS NADA…

PRESIDENTE, apaziguando
– Não, não… Por favor continue…
E o amor?

– Irá viver momentos de grande ro-
mantismo com a sua mulher. Lembre-
se que ela passa muito tempo sem o 
ver, você passa a vida no trabalho.

– É verdade…

– Tem de a compensar…

– É verdade… 

(Madame CONQUISTA fecha os olhos e 
começa a emitir um som equivalente a 
um zumbido. Dom Bibas deixa fugir dois 
sonoros gases. MÚMiA olha-o, furiosa. 
O Presidente sente-se inquieto.)

– Então? O que vê?

– Vejo uma luz muito forte…

– A sério? 

– Sim. Olhe para ali (aponta). É o sol.

(MÚMIA ri-se)

– E que…

– Este ano vai ser duro.
E um bocado fedorento.

Dom Bibas, que estava a fazer
necessidades sólidas no meio
do monte, sente-se atacado. 

– Ó MAJES…Ó Madame, escusa de ser 
assim. Não cheira nada por aí além…

– Está calado, eu não falava para ti. Vai ser 
um ano fedorento por causa do Rio de Cou-
ros. (Olhando para o Presidente) Ó Senhor 
Presidente, aquilo nas Hortas está do pior.

– Eu sei, eu sei…mas, olhe e
que mais me conta?

– O que quer saber?

– O habitual: saúde, amor, política…

DONA MÚMiA, com os braços erguidos
– Abação Abação Abação
Abação-ão-ão-ão-ão…

PRESIDENTE, surpreendido – É a minha 
terra…

– Silêncio! É uma oração. Ela está a 
concentrar-se. De seguida, dar-me-á 
a mão e a informação vinda do TODO 
PODEROSO passará para mim.

(Dona MÚMiA dá a mão a Madame
CONQUISTA. Esta fica toda
tremeliquenta e revira os olhos)

– Ofereça-lhe um gato.

– Um gato? Só?

– Faça-lhe surpresas, como no tempo 
em que ainda eram solteiros…
– Naquele tempo eu tinha mais cabelo…

– Isso não são desculpas!
Mas ainda há mais…

PRESIDENTE, olhando para o relógio
– Tenho de me fazer ao caminho. Já se faz 
tarde. Podemos continuar noutra altura?

MADAME CONQUISTA, soltando-se 
da mão de DONA MÚMiA – Oh…já 
vai? Entendo, é um homem ocupado. 
Contactá-lo-emos, esteja certo disso. 
(Olhando para Dom Bibas) BOBO, 
acompanha o Senhor Presidente.

Dom Bibas, ainda a ajeitar a fatiota, 
acompanha o edil Vimaranense por 
entre o mato e restante vegetação. 
Pelo caminho, o presidente urtiga-se 
duas vezes e pisa um poio seco. Dom 
Bibas troça da situação.

Na tenda, já se prepara a vinda
de outros convidados. 

DUAS HORAS DEPOIS

Pelo improvisado consultório passaram 
já Júlio Mendes e Rui Vitória, respectiva-
mente Presidente e treinador do Vitória 
Sport Clube. De lá saíram com largos 
sorrisos. Pior foi depois: guiados pelo 
manhoso bobo, caíram ao mato. Pas-
sara também o maior ícone da música 
rock vimaranense: BINO CHOURIÇA. O 
pitoresco vocalista acedeu com gentile-
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– Bem, uma vez que aqui estás,
vamos lá a isto. O que queres saber?

– Eu “penso que” quero saber se irei 
ganhar a bola de ouro novamente. 
E se o “mésse” acaba a carreira. Ah, 
e mais importante: estive a pensar, 
e penso que seria importante cada 
cidade do país ter uma estátua minha. 
Aqui em Guimarães podiam substituir 
a estátua do Rei Afonso Henriques, 
que já é velha, por uma minha. Acha 
que as pessoas aceitariam?

Dona MÚMiA leva as mãos à cabeça. 
O Bobo tapa os olhos. Gil Vicente foge 
para Polvoreira. Madame CONQUISTA 
despe a roupa. Logo surge uma far-
ta barba, assim como uma espada e 
uma cintilante armadura. O espanto é 
grande. MADAME CONQUISTA era, na 
verdade, El Rey Dom Afonso Henriques 
disfarçado. Este dá uma golpada (de 
espada) na mesa, desfazendo-a.

DOM AFONSO, furioso
– O que é que tu disseste?

O Ronaldo depressa se levanta da ca-
deira e corre para o helicóptero. Dom 
Afonso Henriques segue-o, mas uma 
armadilha (do Bobo) com o propósi-
to de gozar com o craque português 
nega-lhe os intentos. Dom Afonso 
acabava vítima indesejada. Quanto a 
Ronaldo, pisgou-se dali para fora. 

Dom Afonso jazia desconsolado, 
cheio de pó na boca. Dona MÚMiA, 
que era na verdade Mumadona Dias, 
desfaz-se das roupas.

– Tens muito para me explicar, Bobo. 

za ao convite e procurou saber novida-
des sobre o ano que começava. Revelou 
o desejo que lhe consumia a mente: 
integrar os VIRAR DASQUINA.

Está Madame CONQUISTA à conversa 
com Dona MÚMiA quando se começa 
a fazer sentir um enorme vendaval. A 
tenda vai logo à vida. Ficam apenas as 
cadeiras e a mesa. Gil Vicente e Dom 
Bibas, que estavam a jogar ao esconde, 
correm para junto das “videntes”. 

- É O FIM DO MUNDO!
- É UM TORNADO!
- Oh, é um helicóptero…

E era! Um helicóptero preparava-se 
para aterrar ali ao pé. Num instante, 
está cá fora um moço cheio de brilhan-
tina no cabelo. Vem vestido com um 
impecável fato de gala e calça…umas 
chuteiras. É o Cristiano Ronaldo!

MADAME CONQUISTA – Não estou
a perceber… Ronaldo?

CRISTIANO RONALDO – É verdade,
sou eu mesme…Crestiáde Redálde!

DONA MÚMiA – O que estás aqui a fa-
zer? Não foste convidado… Estamos
à espera do Dr. António Magalhães
(Antigo Presidente da Câmara).

(O Bobo começa a assobiar)

Ronaldo puxa de um envelope e apresenta 
o convite. Explica a todos que um menino de 
Guimarães lhe havia enviado o mesmo dentro 
de uma carta. Madame CONQUISTA percebe 
que o “correio” lhe escondera algo. Ela pro-
mete averiguar até ao último pormenor.

O Bobo, todo arrependido, apresenta 
mil perdões. Ele conhecia o lendário 
mau feitio de Dom Afonso. No meio de 
toda esta confusão, ouve-se um tele-
móvel tocar. Era o de Dom Afonso. 

DOM AFONSO – ESTOU SIM!
DESCONHECIDO – Sim, boa tarde. Olhe, 
tenho aqui um cartão convite.

– Não me diga…e como o encontrou?

– Trouxe-mo uma visita.
– Uma visita?

– Sim. Olhe, eu não posso ir aí…vicissitu-
des. Eu queria saber, uma vez que lê o 
futuro, quando é que me irão soltar? 

– Ó Amigo, seja mais específico.
Soltar? De quê?

– É que…eu estou preso…prisioneiro 
“44”. Diz-lhe alguma coisa?
– Assim de momento não…

Mumadona acena a Dom Afonso.
Diz-lhe entre dentes:

- É o Sócrates. É o Sócrates…

Dom Afonso mostra um ar de surpresa. 
Quando se preparava para falar, a cha-
mada cai. O prisioneiro ficara sem saldo.

Dom Afonso olha o Bobo
novamente. Pergunta-lhe:

- Ó Bobo, queres explicar-me como é que o 
convite da Dona Augusta (a da Adega dos 
Caquinhos) foi parar à prisão de Évora?

Mumadona coça a cabeça. O Bobo foge 
para junto do Pio Nono. Dom Afonso 
senta-se num dos penedos a pensar na 
vida, enquanto contempla a sua cidade.
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Iniciativa

Guimarães
Corre Corre

Basta aparecer! Todas 
as segundas-feiras, pe-
las 21 horas na Platafor-
ma das Artes.
Treino de corrida em espaços públi-
cos é um fenómeno que acontece em 
muitas cidades, e Guimarães reúne 
condições magníficas, desde as ruas 
do centro histórico às ruelas e vielas 
da zona de Couros, sem nunca esque-
cer o Castelo e a Colina Sagrada, locais 
que fazem as delícias de quem apare-
ce para correr, e claro conviver. 

Na primavera passada aconteceu o 
Free Running solidário para recolha de 
alimentos para uma Instituição da Cidade, 
e foi grande a recetividade por parte dos 
participantes. O mote estava lançado. 

Ao primeiro treino, em dezembro, apa-
receram 22 pessoas, mas o número tem 
vindo a aumentar consecutivamente. São 
sobretudo vimaranenses, mas já come-
çam a chegar de cidades vizinhas como 
Famalicão, Braga ou Porto. Pessoas que 
praticam corrida de uma forma mais in-
formal ou competitiva, na estrada ou em 
trilhos, mas “quem conseguir correr 7 km 
em uma hora está mais que habilitado a 
participar. A forma física adquire-se com 
o tempo. O ritmo é baixo e o objetivo é 
os mais experientes ajudarem os que 
estão a começar. Ninguém fica para 
trás, é o nosso lema.” Referem os res-
ponsáveis pela organização.

José Capela, Mauro Fernandes e Jorge 
Lemos são os mentores deste evento, 
e à Mais Guimarães referiram que têm 
recebido comentários muito elogiosos. 
“Escutamos com alguma frequência 
dizerem: Moro em Guimarães há tantos 
anos e nunca tinha passado por aqui! 

Guimarães dispõe de condições exce-
cionais para a prática do desporto, e 
esta iniciativa quer ir mais longe e de-
monstrar que a corrida pode ser muito 
mais do que um desporto só.

Tem objetivos culturais, como co-
nhecer e dar a conhecer o nosso pa-
trimónio histórico, uma componente 
social que está sempre presente por 
ser um desporto acessível de bai-
xo custo, e é também democrático, 
promovendo sentimentos nobres 
como companheirismo, a amizade e 
o respeito pelas diferenças. É ainda a 
forma mais natural de mantermos o 
equilíbrio e a saúde, mental e física.”

Guimarães Corre Corre:
descobrir e redescobrir
a história da cidade
em passo de corrida.

Com este evento semanal, a organiza-
ção do “Guimarães Corre Corre” espera 
lançar aos vimaranenses uma alterna-
tiva saudável de desfrutarem da sua 
cidade, convidando-os a trocarem o 
conforto do seu lar numa segunda-feira 
à noite por um convívio entre amigos. 

“O que é preciso é mudar mentalida-
des, ajudar as pessoas a mudar de 
hábitos de vida e incluírem a atividade 
física no seu dia-a-dia, de forma a me-
lhorarem a sua autoestima e sua saúde. 
Conhecem algum praticante frequente 
de corrida que sofra de stress? Fica a 
pergunta da Organização.

texto: Eliseu Sampaio
fotos: Marco Amaral
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Cartoon de
Miguel Salazar

o General
Rui Vitória...

A convite da Editora TopBooks, Rui Vitória 
escreveu e lançou muito recentemente “A 
Arte da Guerra para Treinadores”, numa 
versão muito pessoal do clássico “A Arte 
da Guerra”, do General chinês Sun Tzu 
(escrita há mais de 2500 anos).

Aquilo que Rui Vitória escreveu neste 
livro é muito mais do que um simples 
manual sobre estratégia para trei-
nadores de futebol. A sua versão de 
”A Arte da Guerra” é um verdadeiro 
tratado sobre liderança, transversal a 
todas as relações laborais.

O que do meu ponto de vista é mais curioso 
nesta obra é que, apesar de nunca ter tido 
qualquer experiência de vida militar, Rui 
Vitória não deixa de basear a sua estratégia 
em princípios e conceitos que são muito 
caros à instituição castrense.

Estou a referir-me a aspectos como a 
distância relativa que o líder deve man-
ter em relação aos seus subordinados, o 
estabelecimento de uma hierarquia vertical 
dentro do grupo e a obrigatoriedade de uti-
lização dessa hierarquia no contacto com 
os subalternos. Mas também me estou a 
referir a alguns dos instrumentos que utiliza 
na preparação dos seus homens, como a 
penalização colectiva em consequência do 
erro individual, e que é uma forma extre-
mamente eficaz de estimular e desenvolver 
aquilo que, em termos militares, se designa 
por “espírito de corpo”. Curiosamente, até 
um dos seus lemas predilectos – “quem 
treina muito bem irá ter um bom jogo” 
–, é em tudo semelhante ao da antiga 
Escola de Tropas Aero-Transportadas –  
“Instrução dura, combate fácil”.

Com esta obra, de leitura fácil e aprazível, 
Rui Vitória mostra também um lado que 
ainda não lhe conhecíamos. O seu lado mais 
humanista, com uma abordagem muito 
mais abrangente, e que se preocupa com o 
jogador de futebol no seu todo. Rui Vitória 
demonstra à sociedade, os fundamentos da 
sua estratégia, em que nada é deixado ao 
acaso, e em que tudo é preparado ao mais 
ínfimo pormenor, para que o fator surpresa 
seja reduzido à sua mínima expressão.

Rui Vitória alicerça todas as suas deci-
sões no conhecimento profundo da rea-
lidade do seu grupo, do seu inimigo e das 
circunstâncias que envolvem ambos.

Para os vitorianos, ler “A Arte da Guerra 
para Treinadores”, há-de ser a consta-
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tação de que à frente das suas tropas 
está um verdadeiro General. Assim foi 
para mim, e estou certo de que assim 
há-de ser para todos os vitorianos.

Quanto aos treinadores a quem o livro 
se destina, esses terão a rara oportuni-
dade de aprender com quem tem algu-
ma coisa para lhes ensinar, e a genero-
sidade suficiente para não se importar 
de o fazer. Mas em relação àqueles 
para quem este livro teria certamente 
a maior utilidade (“vocês sabem do que 

é que eu estou a falar”), ele há-de ser 
apenas um drama, um enorme drama. 
O drama de a mensagem de Rui Vitória 
lhes soar exatamente do mesmo modo 
que lhes soaria a versão original, não 
traduzida, de Sun Tzu...
 
José Rialto
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