
TONY
CARREIRA

O cantor de sonhos vem a 
Guimarães no arranque da sua 
tournée 2016. Conheça nesta 

edição, os segredos do sucesso 
de um dos maiores artistas 
portugueses da atualidade.

AFONSO CRUZ
A iniciativa "Escritor no Concelho" 

trouxe até Guimarães um dos mais 
reconhecidos escritores da atualidade.

ACADEMIA DE PATINAGEM DE GUIMARÃES
A Academia trabalha atualmente 

com mais de uma centena de 
praticantes, da idade pré-escolar 

até à idade adulta.

DISCOS DE VINIL
A Mais Guimarães foi conhecer 

alguns vimaranenses apaixonados 
pelo vinil. Os discos antigos 
voltaram a estar na moda?
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FICHA TÉCNICA COMO PUBLICITAR

CONFORME IMPERATIVO
LEGAL, APRESENTAMOS NESTA 
EDIÇÃO O ESTATUTO EDITORIAL 
DA “MAIS GUIMARÃES
A REVISTA DA CIDADE BERÇO”

01 A Revista “Mais Guimarães” é 
um órgão de comunicação regional, 
gratuito, generalista, independente e 
pluralista, que privilegia as questões 
ligadas ao concelho de Guimarães.

02 A Revista “Mais Guimarães”, é 
uma publicação independente, sem 
qualquer dependência de natureza 
política, económica ou ideológica.

03 A Revista “Mais Guimarães”
é um órgão de informação que
recusa o sensacionalismo e
é orientado por critérios de rigor,
isenção e honestidade no
tratamento das notícias.

04 A Revista “Mais Guimarães” 
compromete-se a respeitar os direitos 
e deveres previstos na Constituição 

da República Portuguesa, na Lei de 
Imprensa e no Código Deontológico 
dos Jornalistas.

05 A Revista “Mais Guimarães” aposta 
numa informação diversificada de 
âmbito local, abrangendo os mais 
variados campos de atividade e 
pretende corresponder às motivações 
e interesses de um público plural que 
se quer o mais envolvido possível no 
projeto editorial.

06 A Revista “Mais Guimarães” distingue 
claramente as notícias – que deverão 
ser objetivas, circunscrevendo-se à 
narração, à relacionação e à análise dos 
factos para cujo apuramento devem 
ser ouvidas as diversas partes – e as 
opiniões, ou crónicas, que deverão 
ser assinadas por quem as defende, 
claramente identificáveis.

07 A Revista “Mais Guimarães” 
compromete-se a respeitar a privacidade 
dos cidadãos, recusando a divulgação de 
factos da vida pessoal e familiar.

08 A Revista “Mais Guimarães” 
considera a sua atividade como um 
serviço de interesse público, com 
respeito total pelos seus leitores, em 
prol do desenvolvimento da identidade 
e da cultura local e regional, da 
promoção do progresso económico, 
social e cultural.

Mais Guimarães A Revista da Cidade Berço
Publicação Periódica Regional, Mensal
Tiragem
5.000 Exemplares
Proprietário
Eliseu Sampaio Publicidade, Unipessoal Lda.
NIPC 509 699 138
Sede Rua de S. Pedro, Nº. 127 - Serzedelo
4765-525 Guimarães
Telefone 917 953 912
Email geral@maisguimares.pt
Diretor e Editor
Eliseu de Jesus Neto Sampaio
Registado na Entidade Reguladora Para
a Comunicação Social, sob o nº. 126 352
ISSN 2182/9276 Depósito Legal nº. 358 810/13
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Rua da Cruz D’Argola
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4810-225 - Guimarães
info@qoob.pt / www.qoob.pt

Impressão e Acabamento
Gráfica Nascente, Artes Gráficas Lda.
Travessa Comendador Aberto M. Sousa
Lote 15, Zona Industrial - Vila Nova de Sande
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Contacte-nos e conheça as
nossas campanhas de publicidade.
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Email geral@maisguimaraes.pt

www.maisguimaraes.pt

Rua Antero Henriques da Silva 66F
Costa - 4810-026 - Guimarães
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TEDXGUIMARÃES
SÁBADO 07
Plataforma das Artes e Criatividade

O TEDxGuimarães 2016 terá como 
tema “A Falar Nem Sempre se En-
tende” e pretende enquadrar uma 
reflexão sobre as diversas formas 
de comunicação entre as pessoas e 
como podemos partilhar as nossas 
ideias de forma inovadora. Haverá 
talks e performances inspiradoras de 
participantes com vontade de parti-
lhar as suas melhores experiências, 
momentos de pausa em que será 
possível interagir com os oradores e 
participantes. Este será um momen-
to privilegiado para contactar com 
“ideias que merecem ser partilhadas”. 

ATOMOS 
SÁBADO 07 - 22H00
Centro Cultural Vila Flor
Dança

A estreia absoluta em solo nacional 
do multipremiado coreógrafo Wayne 
McGregor acontece no Centro Cul-
tural Vila Flor em data única no país. 
“Atomos” é, segundo o The Guardian, 
uma peça “simplesmente extraor-
dinária”. “Atomos” é uma criação do 
conceituado e inovador coreógrafo 
contemporâneo Wayne McGregor. Co-
nhecido pela sua singularidade e pelo 
questionamento persistente sobre o 
cruzamento da arte e da ciência, do 
corpo e da mente, McGregor perma-
nece na linha da frente da criação 

contemporânea dos últimos 20 anos. 
“Atomos” cresce a partir da mais 
pequena unidade da matéria. Corpos, 
movimento, filme, som e luz são ato-
mizados em pequenos fragmentos de 
sensações intensas. 

A CONQUISTA DO PÓLO SUL
SÁBADO 14 – 21H30
Centro Cultural Vila Flor
Teatro

Com encenação de Beatriz Batarda, 
“A Conquista do Pólo Sul” conta com 
um elenco de luxo do qual fazem parte 
Ana Brandão, Bruno Nogueira, Flávia 
Gusmão, Miguel Damião, Nuno Lopes, 
Nuno Nunes e Romeu Costa. “A Con-
quista do Pólo Sul” foi escrita no final 
dos anos 80, antes da queda do muro 
de Berlim, e conseguiu sobreviver à ex-
plosão das novas linguagens teatrais, 
ao adormecimento da ilusão, às novas 
escritas metateatrais, às releituras dos 
clássicos, e até às mutações sociais 
da Europa. Encontramos, num sótão, 
quatro amigos – por quem poderíamos 
igualmente passar na rua – destruídos 
pelo empobrecimento, pelo desem-
prego, pelo vazio que ocupa o lugar do 
futuro. O sótão no teatro – ou o teatro 
no sótão – serve de moldura que 
enquadra a nossa atenção, dando-nos 
por um período de tempo, naquele 
lugar, a possibilidade de reconhecer a 
esperança que, de outra maneira, ao 
passar na rua indiferentes, não pode-
ríamos descobrir.  Após o espetáculo, 
há conversa com Beatriz Batarda no 
foyer do grande auditório.

MINTA & THE BROOK TROUT
SÁBADO 21 – 24H00
Centro Cultural Vila Flor
Música

Francisca Cortesão veste a pele de 
Minta desde 2006, tendo os Min-
ta & The Brook Trout editado dois 
álbuns de originais e mais algumas 
gravações ocasionais, entre EPs e 
registos ao vivo. “Slow”, que chega 
agora a Guimarães, é composto 
por onze canções que não fogem 
ao caminho trilhado pela banda 
até aqui. Momentos intimistas de 
desconstrução de uma assumida 
herança country carregados de 
modernidade e de personalidade 
destinados a amplif icarem o seu 
sentido à medida que envelhecem. 

CAOS - PIRANDELLO
DOMINGO 22 – 17H00
Centro Cultural Vila Flor
Teatro

Com encenação de Nuno Preto, as 
turmas de Iniciação Teatral do Teatro 
Oficina sobem ao palco do Grande 
Auditório do CCVF para o espetácu-
lo final que encerra mais um ano de 
formação na área do teatro. Este é 
o verdadeiro espetáculo da cidade, 
onde quem levantou o braço e disse 
“sim, eu quero fazer teatro” se encon-
tra num grande palco, e atravessan-
do um enorme espaço vazio, olha o 
público olhos nos olhos.

MAIO EM GUIMARÃES

AGENDA CULTURAL

MINTA & THE BROOK TROUT © VERA MARMELOPIRANDELLO © DIREITOS RESERVADOS

A CONQUISTA DO PÓLO SUL © ESTELLE VALENTE
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“A origem da APG teve por base uma 
escola de patinagem iniciada em 2010 
pela Tempo Livre. No início tratava-se 
de uma escola de patinagem de forte 
caráter lúdico e familiar que, por impulso 
dos técnicos responsáveis pelas aulas, 
se foi especializando em duas diferentes 
áreas: a patinagem artística e o hóquei 
em patins. A escola teve muita recetivi-
dade por parte de inúmeros praticantes 
de todas as idades e ao fim de dois anos 
estavam reunidas as condições para 
formação de um novo clube desportivo 
vimaranense. Com especial vocação 
para a vertente da patinagem artística 
(desporto federado e de competição), a 
APG mantém ainda hoje aulas de pati-
nagem de lazer para adultos e família 
aprenderem a patinar em segurança, 
com todo o tipo de patins, num am-
biente de convívio e diversão”, esclare-
ce Maria Antónia Magalhães, uma das 

responsáveis pela fundação da Acade-
mia de Patinagem de Guimarães.

Maria Antónia e Manuel Magalhães, 
dois irmãos do Porto apaixonados pela 
patinagem, foram os responsáveis pela 
origem da APG e os mentores iniciais do 
projeto. Contudo, “a afirmação da APG 
deve-se à dedicação de todos os sócios, 
amigos e simpatizantes que diariamente 
fazem crescer a instituição”, esclarece 
Maria Antónia. “É disso exemplo o papel 
demonstrado pelos pais dos nossos 
atletas na passada Gala Anual da APG e 
que é para nós motivo de grande orgu-
lho, tornando cada vez mais a Academia 
numa instituição onde sabe bem estar 
e fazer parte. Não poderíamos deixar de 
destacar o apoio incansável de Sara Car-
valho, mãe de duas atletas e membro da 
direção da APG, cuja dedicação diária à 
APG merece toda a nossa consideração. 

Não menos importantes são também to-
dos os técnicos que trabalham connos-
co no dia a dia e que são os principais 
responsáveis pela formação e educação 
de todos os alunos”, destaca.

A fundação da academia é tida como 
um momento absolutamente marcante 
pelo facto de ter alterado “por comple-
to a realidade do mundo da patinagem 
em Guimarães”. “Num concelho com 
inúmeras modalidades desportivas, os 
espaços disponíveis para a prática de 
patinagem eram quase inexistentes e, 
depois de batermos a muitas portas, 
no momento certo surgiu a oportuni-
dade que precisávamos: a construção 
de um novo equipamento desportivo 
na cidade (Pavilhão Arq. Fernando 
Távora) libertaria o espaço da Casa do 
Povo de Fermentões, onde a APG foi 
sempre muito bem recebida, tendo lá 

EM DESTAQUE

ACADEMIA DE PATINAGEM
DE GUIMARÃES
A ACADEMIA DE PATINAGEM DE GUIMARÃES (APG), QUE ENGLOBA 
PATINAGEM ARTÍSTICA, PATINAGEM DE LAZER, PATINAGEM ADAPTADA 
E PATINAGEM NA ESCOLA, FOI FUNDADA EM AGOSTO DE 2012 E CONTA 
ATUALMENTE COM MAIS DE UMA CENTENA DE PARTICIPANTES.

TEXTO: MARCELA FARIA • FOTOGRAFIAS: JOSÉ CALDEIRA / DIREITOS RESERVADOS
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criado a sua sede”, acrescenta. 

Desde então, segundo Maria Antónia, 
a Academia de Patinagem tem vindo 
a assumir um papel de referência, 
“não só pelos vários momentos de 
sucesso que se foram registando mas 
também pelo ultrapassar de várias 
dificuldades que naturalmente existem 
num projeto completamente novo”.

Na história, ainda recente, da academia 
há já muitos sucessos a registar, uma 
vez que esta tem vindo a recolher cada 
vez mais títulos em diferentes torneios e 
campeonatos de patinagem. Para além 
disso, a ação da APG marca presença 
noutras áreas, destacando-se o mo-
mento do reconhecimento do projeto 
de patinagem adaptada pelo Pré-
mio BPI Capacitar 2014 – um projeto 
inovador e pioneiro em Portugal, que 
tem por objetivo a reabilitação e edu-
cação de pessoas com deficiência, 
através da patinagem.

Para além dos dois irmãos, que par-
tilham a função de diretores e treina-
dores da APG, a academia conta com 
vários técnicos especializados no en-
sino da educação física e da patina-
gem. Todos com grande experiência 
na modalidade, enquanto atletas e 
treinadores, e com carreiras despor-
tivas com títulos nacionais, europeus 
e mundiais. De ressalvar é também o 
facto de dois dos treinadores traba-
lharem diariamente na área da saúde 
e da pediatria, fomentando o impor-
tante papel da patinagem enquanto 

adjuvante no desenvolvimento das 
crianças e adolescentes vimaranen-
ses que se dedicam a esta prática.

A Academia de Patinagem trabalha 
atualmente com mais de uma centena 
de praticantes, da idade pré-escolar 
até à idade adulta. No que se refere 
à patinagem artística, há cerca de 70 
atletas federados, de todos os esca-
lões (dos 4 aos 18 anos), repartidos por 
diferentes turmas, em função do seu 
nível de aprendizagem e idade. Alguns 
destes atletas acompanham pais e 
outros familiares nas aulas de pati-
nagem de lazer, onde se juntam mais 
alguns praticantes, também de todas 
as idades. Para além destes alunos, 
inscritos diretamente na APG, também 
é desenvolvido trabalho com utentes 
de diferentes instituições: “No caso da 
patinagem adaptada, trabalhamos com 
utentes de instituições que lidam com 
pessoas com deficiência e, no caso 
da patinagem na escola, com alunos 
que frequentam atividades extracur-
riculares em instituições de ensino”. 
“Pontualmente, em ações divulgação 
da modalidade, levamos a patinagem 
a outros públicos, permitindo a todos o 
experienciar de uma nova sensação...
sobre rodas! Tudo isto só é possível 
com uma equipa de vários técnicos, 
especializados no ensino da educação 
física, da patinagem e da área da saú-
de e que tornam realidade os sonhos 
da APG”, acrescenta a diretora.

Maria Antónia ressalva ainda a noção 
de satisfação pelo facto de a Academia 

de Patinagem ter conseguido chegar 
“até um número considerável de jovens 
atletas”, sentindo que conseguiram 
“despertar o interesse e a curiosidade 
por uma modalidade que não existia no 
concelho”. “Para além da participação 
em torneios, provas e campeonatos, 
temos promovido outro tipo de inicia-
tivas no nosso e noutros pavilhões, em 
espaços públicos fechados e mesmo 
no exterior, o que tem dado uma maior 
visibilidade ao nosso trabalho e, obvia-
mente, à prática da patinagem. Claro 
que muito mais haverá a fazer e vamos 
dar continuidade ao nosso trabalho, de 
forma que a modalidade cresça ainda 
mais e se estabeleça como uma opção 
para todos os vimaranenses, e não só, 
já que temos atletas provenientes de 
outros concelhos”, sublinha.

Para o futuro, espera-se “um cresci-
mento sustentado de todas as vertentes 
de patinagem, com especial incidência 
na área da patinagem artística”, que é 
aquela em que estão mais concentrados. 
“Queremos continuar a promover a prá-
tica de desporto e queremos continuar a 
acolher atletas e a trabalhar diariamente 
com eles, de forma a intervirmos de 
forma positiva no seu desenvolvimen-
to físico, mas também na sua formação 
enquanto cidadãos. Queremos continuar 
a evoluir tecnicamente e dar continuidade 
ao percurso feito até agora, tornando a 
Academia de Patinagem de Guimarães uma 
instituição desportiva de referência na nossa 
comunidade e não só”, finaliza. •

PUB



INAUGURAÇÃO - CASA DA MEMÓRIA

MEMÓRIAS
VIMARANENSES
GUARDADAS
NUM SÓ LUGAR
FOTOGRAFIAS: MARCELA FARIA / CM GUIMARÃES

A Casa da Memória estará aberta de 
terça-feira a domingo, das 10h00 às 
13h00 e das 14h00 às 19h00, encerrando 
apenas à segunda-feira. Com entrada 
gratuita aos domingos de manhã, o pre-
ço do bilhete é de 3 euros para o público 
em geral e 2 euros para os portadores 
de Cartão Jovem, Cartão Municipal de 
Idoso, Cartão Municipal das Pessoas 
com Deficiência, Deficientes e Acom-
panhante, aposentados, maiores de 65 
anos, menores de 30 anos e estudantes. 
Os portadores do Cartão Quadrilátero 
Cultural beneficiam de um desconto de 
50 por cento. Nas visitas orientadas, o 
preço do bilhete é de 1,50 euros (grupos 
escolares) e de 4 euros (público em geral 
e grupos organizados).
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"NÃO INTERESSA ONDE ESTÁS,
MAS SIM O QUE FAZES!

E NÓS AMAMOS O QUE FAZEMOS.”
CÉLIA SILVA

PUB
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No passado dia 9 de abril, Célia Silva 
reabriu o seu espaço de beleza em S. 
Tiago de Candoso, apresentando dois 
novos conceitos.

O espaço apresenta agora a 
qualidade da L’Oréal Professionel, 
num espaço amplo, acolhedor e cheio 
de boas vibrações, reunindo num só 
local todos os cuidados para o cabelo 
e inovadores serviços de estética por 
profissionais qualificados.

Com experiência reconhecida no 
mercado, Célia Silva diferencia-se 
pelo atendimento cuidado oferecido 
ao cliente e pela qualidade de 
serviços prestados, apostando 

fortemente no bem-estar de quem 
procura este espaço. 

CÉLIA, O QUE DESTACA NO 
SEU NOVO ESPAÇO?
A qualidade L’Oréal Professionel, 
preços convidativos e um ótimo 
atendimento.

Célia Silva cabeleireiros é um moderno 
e acolhedor salão de cabeleireiro 
Unisexo onde é possível realizar 
diagnósticos e tratamentos capilares, 
consultoria de imagem, penteados 
de cerimónias/noivas, maquilhagem, 
unhas em pó orgânico, depilação a 

laser, limpezas de pele e tratamentos 
de corpo e massagens.

As clientes têm adorado o novo 
espaço, pela luminosidade e pelo 
conceito ĹOreal Professionel, pois 
cada vez mais procuram serviços 
de  qualidade.

No dia da reabertura foram
realmente muitos os clientes e
amigos que quiseram marcar
presença e conhecer em primeira
mão todas estas novidades.

Quanto às novidades para
esta estação, Célia Silva referiu
à Mais Guimarães que “agora será 
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mais usual o cabelo com uma cor 
única, feita com luzes bem
fininhas para evidenciar a cor e 
dar mais luminosidade. Para quem 
gosta de Californianas e Ombrés 
elas virão em outra versão no 
"Turtle" (que é o loiro com tons 
marrons quentes, como exemplo).

Célia Silva procura 
constantemente atualizar-se 
oferecendo às clientes serviços 
inovadores, por esse motivo vai 
tornar-se representante nacional 
de unhas imersão em pó que 
garantem uma excelente qualidade 
tanto ao nível da saúde das unhas 
como da durabilidade das mesmas.

Brevemente dará também na região 
formações e venda deste produto de 
unhas imersão em pó  e nail art, bem 
como de extensão de pestanas. 

Em outubro estará presente na 
ExpoCosmética do Meo Arena, 
a representar esta marca de 
unhas de imersão em pó.

Célia Silva deixa o convite 
às leitoras da Mais 
Guimarães: “Venham 
conhecer o nosso novo 
espaço e os nossos 
serviços, faremos tudo 
para que saiam daqui 
bem felizes”.

PREÇÁRIO
Coloração Inoa 23€
Coloração Majirel 23€
Diarichese: 23€
Madeixas:  A partir de 29€
Sunlights: A partir de 29€
Corte: 13€
Penteados: A partir de 15€
Diagnóstico Capilar: Gratuito

Menu Restruturação Pro Fiber
Shampoo + máscara + Sérum + 
Ampola: a partir de 16.50€
Menu Proteção Cor-shampoo
+ Ampola: a partir de 13€
Menu Proteção Madeixas-shampoo
+ Ampola: a partir de 13€
Hidratação Mythic Oil shampoo
+ Máscara + Creme nutritivo+ 
Sérum:  a partir de 15€

*em todos os serviços aqui listados
já está incluída a secagem.

NOVIDADE

UNHAS EM PÓ 
ORGÂNICO: 15€

CÉLIA SILVA  CABELEIREIROS
Rua de S.Tiago,  2038
S.Tiago de Candoso, Guimarães

Contactos:
960 192 463 / 253 528 585
Horário de Funcionamento:
Segunda a Sexta das 09.30 as 19:30, 
Sábado: Por marcação

Siga-nos no Facebook e Instagram 
Brevemente em www.celiasilva.com



ENTREVISTA

AFONSO CRUZ

 Em relação à sua rotina criativa, como  
é que a estabelece? É quando lhe 
 apetece ou quando tem 
 mesmo de ser? 

É um pouco de tudo. Não tenho 
propriamente uma rotina, prefiro 
escrever à noite por um motivo muito 
simples: não tenho de responder a 
emails, ninguém me liga, os meus 
filhos estão a dormir, portanto tenho 
ali um certo sossego.

Mas passo muito tempo também a 
viajar e escrevo muito nessas alturas. 
Estou nas compras e às vezes tenho 
uma ideia, pego no telefone e escre-
vo ou gravo. As ideias desaparecem 
passado algum tempo e um escritor 
precisa de não perder estas coisas. 
Isso quereria dizer que o escritor só 
está a trabalhar em determinados 
momentos e, na verdade, os escrito-
res estão sempre a trabalhar. 

Quando escreve, estabelece objetivos 
com ideias e datas?

Normalmente os livros são mais escra-
vos das ideias. Se eu tiver uma ideia 

tento arranjar a maneira mais eficaz 
de a transmitir, pode ser um retrato ou 
um romance, um conto. Às vezes uma 
ideia pode ser mais complexa e poderá 
servir para uma letra de uma canção. 
Sinto que é a própria ideia que deter-
mina a linguagem que vou usar.

 E consegue logo estabelecer 
 essa ligação? 

Sim, quase sempre. Por exemplo, o 
meu livro mais recente “Vamos com-
prar um poeta”, quando tenho esta 
ideia de comprar um poeta, numa 
sociedade deste tipo, sinto que é um 
livro que será mais adequado para 
todas as idades, porque tem um lado 
humorístico e pedagógico. 

 Esta agenda dos festivais literários 
 em que vai participando 
 e a apresentação dos livros, este 
 contacto com o público é uma 
 coisa que gosta de fazer 
 ou que tem de fazer? 

É uma coisa que gosto de fazer, acima 
de tudo. E não tenho de fazer. Há escri-
tores que vivem quase numa reclusão.

 Já agora, onde é que vive? 
Em Sousela, perto de Lisboa. 

 Mas vive lá porquê? Porque 
 precisava de se afastar? 

Sempre achei que seria feliz no campo. 
Nasci na Figueira da Foz e vivi trinta anos 
em Lisboa e há sete ou oito anos que vivo 
aqui nesta região do Alentejo, mas não foi 
propriamente uma necessidade. Vamos 
procurando os locais onde nos sentimos 
bem. Sempre gostei do campo e quando 
viajo gosto mais das cidades que tenham 
dimensões humanas, que é aquela cidade 
onde eu posso ir a pé a quase todo lado. 
Se tenho de usar transportes públicos já é 
uma cidade “sobre-humana”. 

 Fala muito dos seus pais, que eles 
 acreditavam em si, e que diziam que 
 podia ser pintor. Era algum tipo de 
 pressão ou sentia liberdade para ser 
 aquilo que quisesse? 

Não, sentia alguma liberdade mas percebi 
desde o início que gostava muito de dese-
nhar. As pessoas, apesar de eu não acredi-
tar, acham que é uma espécie de coisa 
que nasce connosco. A apetência nasce 

14

Chegou a Guimarães pela pena do Húmus, 
festival literário em homenagem ao escritor 
e poeta Raul Brandão, e foi o primeiro dos 
autores a integrar a iniciativa “Escritor no 
Concelho”. É um homem de muitas artes: 
escreve, ilustra, faz filmes e toca vários 
instrumentos. E também faz cerveja.

TEXTO: CATARINA CASTRO ABREU • FOTOGRAFIA: PAULO SOUSA COELHO
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connosco mas a qualidade daquilo a que 
nos dedicamos não nasce connosco. Isso 
é um esforço, um trabalho, pode não ser 
só um esforço pode ser paixão e trabalho, 
mas é uma coisa que se vai adquirindo, 
não é algo que venha connosco. Os meus 
pais acreditavam nisso. Achavam que era 
importante que eu seguisse Artes, por 
um lado, para que me sentisse feliz e, 
por outro, para fazer algo naquilo em 
que achavam que eu era bom. 

Se é uma coisa que gostamos de fazer, 
vamos praticar mais e vamos sendo cada 
vez melhores. Se formos efetivamente 
bons teremos essa consequência é a de 
ganhar dinheiro. Os meus pais acredita-
vam nisso. Se eu fosse bom a desenhar 
não teria problemas económicos. 

 E acredita nisso também? É uma coisa 
 que tenta transmitir para os seus filhos?  

Claro. Tento, não imponho nada. Crio 
acessibilidades. Não os obrigo a ler, 
mas tenho os livros acessíveis. Claro 
que lhes conto histórias, faço com 
que mexam nos livros. Mas também 
faço o mesmo com os instrumentos 
musicais. Acho importante que eles 
tenham acesso à música e eles um 
dia escolherão se querem ou se não 
querem. Há algumas coisas que têm 
de ser impostas, eles vão à escola 
e são obrigados a ir. Há muita coisa 
que é imposta, mas há outras que eu 
sinto que devem ser mais de apelo, 
de prazer e que se nós sentirmos que 
eles gostam incentivamos e aquilo 
torna-se uma coisa natural. 

 Na apresentação que fizeram sobre 
 si disseram que escrevia, que 
 tocava instrumentos musicais 
 e que faz cerveja? 

É um hobbie. 

Faço cerveja há muitos anos, por uma 
curiosidade intelectual, li num livro do 
século XVII sobre um monge anónimo 
que dizia que o fabrico da cerveja podia 
ser interpretado filosoficamente. Achei 
curioso e decidi comprar o material.

 E a que conclusão é que chegou? 

Tinha um pouco a ver com o cristia-
nismo, com algumas interpretações. 
Como eles não conheciam as leveduras 
aquilo era um processo mágico. Há ali 
qualquer coisa no ar que, de repente, 
vai fazer com que o mosto se vá tornar 
numa coisa viva. Depois também o 
facto de os cereais apodrecerem, entre 
aspas, para depois renascerem.

Gosto muito de perceber como são as 
coisas que gosto de consumir. Gosto de 
cerveja, quero saber como se faz cerveja. 
Gosto de queijo, quis aprender a fazer 
queijo. Gosto de pão, sei fazer pão. Tenho 
uma série de coisas que vou fazendo por-
que sinto alguma curiosidade, eu gosto de 
passar para o outro lado. Em certa medida 
foi assim que comecei a escrever. Gos-
tava muito de ler, um dia experimentei 
passar para o outro lado, escrever um li-
vro. E eu tenho feito isso muito na minha 
vida sem que me corra muito mal.

 Em relação aos prémios que já 
 ganhou, em que é que eles mudaram 
 na sua vida ou na sua carreira? 

Quando se começa é uma sorte ganhar 
um prémio. É preciso que as pessoas que 
estão num júri tenham todas a mesma 
opinião - é de opiniões que estamos a 
falar, não há nada de científico na esco-
lha do melhor livro do ano. Ali temos um 
grupo de pessoas do meio que conhecem 
muito bem a literatura que dizem “Este é 
um livro que vale a pena ser lido” e isso é 
bom tanto para os leitores como para os 
críticos e jornalistas que vão ler o livro. 

 Mas sente-se um autor consensual? 

Não, também não procuro muito isso, 
não é uma preocupação.

 Porque o ser consensual é quase 
 uma antítese em relação à arte… 

Não necessariamente. O facto de 
vender muito, por exemplo, que 
implica alguma consensualidade não 
determina qualidade, de modo algum. 
Alguns grandes artistas eram muito 
mediáticos e eram muito apreciados, 
alguns em vida, outros não, só depois 
de terem morrido. Não deve ser uma 
preocupação do escritor, até porque 
nós não fazemos ideia do que o futuro 
reserva, às vezes podemos escrever 
um livro que as pessoas detestam.

 Tem medo disso? 

Prefiro que isso não aconteça. Tento 
escrever com a máxima sinceridade, tento 
dar tudo o que tenho no livro que estou a 
escrever. Depois transforma-se em algo 
que não está nas minhas mãos: a receção 
que esse livro terá. Sou o mais sincero 
possível, tento fazer o melhor que sei. 

 Se não tivesse sido escritor, 
 o que teria sido? 

Comecei a trabalhar em cinema de 
animação porque queria comprar uma 

mota. E muitas das coisas que tenho 
feito têm sido sem plano, têm sido por 
acaso. E por isso não sei. Daqui a um ano 
já estou a fazer outra coisa qualquer. 
Gosto imenso de fotografia, de cozinhar… 
Às vezes a gente pode mudar radical-
mente. Acho perfeitamente possível.

 Há muita gente que acaba por morrer 
 sem nunca ter descoberto aquilo que 
 gostava de fazer. O Afonso conseguiu 
 encontrar. Sente-se um 
 privilegiado por isso? 

Sim, sinto que tenho muita sorte nesse 
sentido. Sinto-me muito bem naquilo 
que faço e encontro alguma felicida-
de no meu próprio trabalho. Se me 
obrigassem ficava contente à mesma. 
Mas há muita gente que encontra de 
maneiras diferentes, às vezes não se 
reflete na profissão. 
 
Muitas vezes são pequenas coisas. Eu 
tenho um amigo para quem um mo-
mento de felicidade é estar na praia a 
beber uma mini, são coisas muito sim-
ples. Não tem de ser um grande artista, 
um grande cantor, um grande arquite-
to, um grande engenheiro, um médico, 
às vezes são estas pequenas coisas 
e as pessoas encontram o sentido da 
vida. Às vezes as pessoas perguntam-
-me “O que é que é o sentido da vida?”. 
Eu acho que são estas coisas que são 
autoexplicáveis, que têm um fim em 
si mesmo, são aquelas coisas que nós 
procuramos não fora delas, que não 
usamos como um instrumento. Pode 
ser sentarmo-nos na praia, pode ser 
escrever um livro, pode ser estar com 
os nossos filhos. Isso são coisas que 
nós não usamos para outras coisas, 
que nos dão efetivamente prazer e é 
esse o sentido. •

"SINTO-ME MUITO BEM 
NAQUILO QUE FAÇO E 
ENCONTRO ALGUMA 
FELICIDADE NO MEU 

PRÓPRIO TRABALHO. SE 
ME OBRIGASSEM FICAVA 

CONTENTE À MESMA."

PUB
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ARTES

ANTÓNIO DA CUNHA EXPÕE 
“RETROSPECTIVA DE EXPRESSÕES”

ATÉ 12 DE MAIO
António da Cunha, natural de Guima-
rães, dedica-se desde muito novo ao 
desenho e à pintura, tendo nestes 
últimos anos intensificado os estudos 
e trabalhos na área, com incursões por 
diferentes estilos de pintura.

Nesta exposição, que estará patente 
até ao dia 12 de maio, na Casa Museu 

Soledade Malvar, em Vila Nova de 
Famalicão, o vimaranense apresenta 
vários trabalhos de pintura, eviden-
ciando o gosto e o sentir profundo e 
natural dos traços simples do dese-
nho até às expressões na tela. “Re-
trospectiva de expressões” é o nome 
desta mostra, que foi inaugurada no 
passado mês de abril.

“Podemos expressar-nos de várias ma-
neiras, a falar, a rir ou a cantar! Tam-
bém podemos expressar-nos através 
da arte e das várias formas que vemos 
essa mesma arte, definindo em nós 
próprios, a forma como a vemos e a 
fazemos, canalizando os traços sim-
ples do desenho, até às expressões na 
tela”, sublinhou o autor. •

PUB
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“O QUE FAZEMOS, FAZEMOS BEM”

LIKE BIKE
A Like Bike resultou de uma amizade 
de 30 anos entre Vítor Araújo e Paulo 
Magalhães. Mais do que uma loja de 
bicicletas é um projeto que dois amigos 
decidiram desenvolver por gosto, 
porque decidiram concretizar um es-
paço em que fosse possível encontrar 
tudo para o mundo dos amantes das 
bicicletas.

A marca Specialized, uma marca topo 
de gama utilizada por alguns dos 
melhores ciclistas internacionais, é a 
referência no espaço Like Bike: “Fica-
mos com a representação da marca na 
área de Guimarães, mas temos clientes 
que vêm de outros concelhos procurar 

alguns produtos”. “Esta marca caracte-
riza-se por produzir tudo com exce-
lência. Apesar de termos vários preços 
para diferentes equipamentos, eles 
primam sempre pela grande qualidade. 
É mesmo uma excelente marca.”

Contando com pouco mais de dois 
anos, a Like Bike nota um interesse 
cada vez maior dos vimaranenses 
pelo mundo das duas rodas e pelo 
ar livre. “Agora veem-se mais vima-
ranenses a andarem de bicicleta. 
Felizmente está na moda. Acho que 
os vimaranenses estão a redescobrir 
o prazer de pedalar. Notamos aqui na 
loja que a procura é cada vez maior. 

Felizmente até a Câmara Municipal 
tem vindo a demonstrar sensibilida-
de nestas questões ambientais e na 
preocupação de um maior uso da bi-
cicleta. Contudo, e abordando o tema 
da futura ciclovia, considero que será 
importante que se tenha especial 
atenção às interseções dos caminhos 
destinados a automóveis e ciclistas. 
Creio que quanto menos as bicicletas 
se confrontarem com os automoveis 
melhor”, refere Paulo Magalhães.

A Like Bike tornou-se conhecida por 
disponibilizar, para além de todos 
os equipamentos e acessórios, a 
melhor assistência.

CONTACTOS
Ruas dos Cutileiros
nº 2918 R/C Esquerdo Loja
4835-044 Creixomil – Guimarães
Telefone 253 048 199
email geral@likebike.pt
www.likebike.pt

PUB
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DIA DA LIBERDADE

42 ANOS DO 25 DE ABRIL
COMEMORADOS COM SESSÃO SOLENE

TEXTO E FOTOS: CATARINA CASTRO ABREU

A cerimónia evocativa contou com 
os discursos de Francisca Abreu, em 
representação da AM, de Joaquim 
Teixeira (BE), Nuno Vieira e Brito 
(CDS-PP), Célia Magalhães (PCP), 
Alexandre Barros (PSD) e Miguel 
Oliveira (PS). “Alguns de nós fizeram 

e viveram a travessia do antes e 
do depois. Outros ouviram os ecos 
da grandeza arrebatadora daque-
les primeiros tempos do depois e 
sentiram a riqueza histórica que os 
marcaram. Uns e outros, vivemos e 
sentimos a esperança, a inspiração, 

os anseios, a confiança, a utopia 
inspiradora de homens e mulhe-
res que lutaram, que fizeram do 
depois de um tempo novo, com 
lugar ao pão, à educação, à paz, à 
participação, ao sonho”, lembrou a 
ex-vereadora da Cultura. 

OS 42 ANOS DO 25 DE ABRIL FORAM COMEMORADOS NA PLATAFORMA DAS ARTES COM UMA SESSÃO 
SOLENE EVOCATIVA DO DIA DA LIBERDADE, QUE REUNIU OS ELEITOS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL (AM) E 

VÁRIOS REPRESENTANTES DE ENTIDADES VIMARANENSES.



PEQUENOS
VIMARANENSES
SÃO HERÓIS
DA FRUTA

O HINO CRIADO VPELOS ALUNOS 
DA TURMA DO 2.º A DA EB1 OLI-
VEIRA DO CASTELO, DE GUIMA-
RÃES, NO ÂMBITO DO PROJETO 
"HERÓIS DA FRUTA" - LANCHE 
ESCOLAR SAUDÁVEL" DA APCOI 
- ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA 
CONTRA A OBESIDADE INFANTIL, 
FOI UM DOS QUATRO HINOS VEN-
CEDORES DA 5ª EDIÇÃO DESTE 
CONCURSO NACIONAL.

O Júri, composto por conhecidos 
músicos portugueses, analisou 438 
hinos da fruta candidatos. Foram 
selecionados 3 vencedores en-
tre os 80 finalistas e ainda outro 
vencedor entre os hinos que não 
chegaram a finalistas através da 
votação do público.

O desafio "Hino da Fruta" é uma 
competição nacional que utiliza 
a música como veículo de trans-
missão de mensagens para levar 
as importantes lições do projeto 
"Heróis da Fruta - Lanche Escolar 
Saudável" não só às crianças, mas 
também aos adultos. 

Nesta atividade, as crianças partilham 
o que aprenderam sobre a importância 
de comer fruta todos os dias, convi-
dando os adultos para ver, ouvir e vo-
tar nos seus hinos da fruta, aumentan-
do assim o impacto deste projeto fora 
das escolas e envolvendo um número 
cada vez mais abrangente de pessoas. 
A esta mobilização das famílias e das 
comunidades locais para a necessida-
de de se adoptarem hábitos de vida 
mais saudáveis, a organização dá o 
nome de: "Missão - espalhar a magia 
da fruta por todo o país"

PUB
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Sexta-feira, 22 de abril, 13h30. Apanho 
a filha do meio na Escola João de Meira 
para almoçarmos. Noto-a diferente. 
Ao contrário do habitual não sorri 
quando avança para o carro. Pergunto 
desinteressadamente se houve teste: 
não, reponde. Se houve entrega de 
teste? Também não. Hesito em mais 
perguntas e olho-a de soslaio. O rosto 
está abaixado. Na lateral dos olhos 
percebe-se humidade. Choraste? Sim! 
Porquê? Uma colega atirou o meu saco 
de ginástica para o chão e disse que o 
podia fazer porque eu sou escura! E as 
tuas colegas o que fizeram? Disseram 
que concordavam.

E é nessa altura que sinto uma força 
a crescer-me nos dedos e uma raiva 
a nascer-me nos dentes. Nem soube 
o que dizer à minha filha. Na verdade 
apeteceu-me chorar. Nem uma hora 
passara desde que, na Universidade do 
Minho conversara com Rosa Cabe-
cinhas sobre o racismo em Portugal. 
Agora tinha ali uma prova a entrar-me 
pela carne. E uma amargura interior 
ocupou-me até que pedi à mãe da filha 
o favor de agir sobre o caso avisando a 
Escola do acontecido. É por isso domi-
nado por uma profunda desilusão que 
empurro as letras este texto. 

A filha tem dez anos. Tem duas irmãs. O 
meu desconforto decorre do sentimento 
de poder estar a falhar enquanto pai. 
Nunca preparei as minhas três filhas 
para situações destas. Devia tê-las 
preparado? Será que devia ter-lhes dito: 
“filhas, um dia vai acontecer chamarem-
-vos pretas e afirmarem que o vosso 
lugar é outro, portanto preparem-se”. 
Fará tal coisa sentido? Antecipar que, em 
algum lugar, num certo momento, lhes 
apontarão o dedo como alguém nega-
tivamente marcado por uma diferença? 
Ocorre-me pensar se não estaria eu a 
ser o primeiro racista se assim agisse. 

O racismo das crianças é transportado 
do local onde se dá a primeira socia-
lização: a casa dos seus pais. É nesse 
ambiente que se cimenta o mais estru-
tural de cada indivíduo. Alguns dirão 
que não! Que nunca ensinaram aos 
filhos nada disso! Pode até ser mas, a 
verdade é que também não ensinaram 
que o mundo é diverso, que a cor da 
pele não dá poder, que o diferente não 
é inferior nem superior.

Racista é todo aquele que aparta, se-
para, afasta mental ou declaradamen-
te. Aquele que se enoja ao olhar para 
o Outro diferente de si. Aquele que se 
enclausura na sua redoma étnica e se 
transforma num indígena tribal. Aquele 
que não está disposto a partilhar, a 
incorporar, a dar e a receber. Racista é 
todo aquele que se coloca num estatu-
to de superioridade cultural e afirma-
-se pela incompreensão e negação 
existencial de outras culturas.

Os portugueses em geral adoram 
afirmar-se não racistas e, prova-
velmente haverá muita gente que o 
não é. Mas é preciso afirmar que há 
um grosso da população, porventu-
ra de grossura superlativa, que tem 
sentimentos racistas. Todavia por 
saber que tal é social e judicialmen-
te reprovado, afirma-se o contrário. 
Eles sabem-no mas escondem-no. 
Por vezes, sem se aperceberem, 
transmitem-no. Há uns anos uma 
criança de uns quatro anos olhou-
-me por cima do ombro da mãe e 
quando lhe pisquei um olho desatou 
a cantar: preto da guiné lava a cara 
com café! Íamos tão próximos que 
lhe perguntei: foi a tua mãe que te 
ensinou a cantiga não foi? Só nessa 
altura a mãe resolveu olhar para 
trás e, vendo a tez da pessoa que 
ali estava, desfez-se em desculpas 
com a sempiterna resposta “não sei 

onde ele aprende estas coisas”. Pois 
bem, eu sei: é lá em casa. Dos pais, 
dos avós, dos familiares próximos.

Resta à escola o papel que, repen-
tinamente, a João de Meira se viu 
envolvia e que, manifestamente, 
enfrentou decididamente: ter que agir 
sobre alunos que não percebem que 
a sua atitude racista é uma atitu-
de criminosa. E, sem dó, é preciso 
dizer-lhes isso mesmo. Para que, ao 
colocarem a cabeça no travesseiro, 
a consciência lhes toque de rebate 
e lhes lembre que se não mudam, 
vão por um caminho idêntico ao de 
um qualquer criminoso, seja porque 
mata um semelhante, seja porque 
furta o que é alheio. É a mesmíssi-
ma coisa, sem qualquer dúvida.

Só uma profunda crença cultural de 
benevolência com os próprios per-
mite a subsistência deste designado 
não racismo português. Uma das 
explicações para este credo reside 
na afirmação de que os portugueses 
até se miscigenaram promovendo 
assim novas colorações da epider-
me. Como é fácil de ver trata-se de 
uma efabulação. Eduardo Lourenço 
explica-a bem quando nos dá conta 
de que a miscigenação portuguesa 
só resultou de um facto: os portu-
gueses acharam que África não era 
merecedora das suas mulheres. As-
sim como assim, muitos séculos de-
pois, crianças de dez anos da cidade 
de Guimarães sentem-se superiores 
com a claridade da cor da pele apar-
tando os mais pigmentados.

No pior dos meus pesadelo tal não me 
ocorreu possível. São 21h50 do dia 22 
de abril de 2016 e uma profunda triste-
za ocupa-me o espírito…

 Esser Jorge Silva 

ARTIGO DE OPINIÃO

PRETO DA GUINÉ 
LAVA A CARA
COM CAFÉ
TEXTO: ESSER JORGE SILVA • FOTOGRAFIA: JOAQUIM LOPES
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Os Virar DaSquina venceram o UMplugged 
2016, concurso de bandas de garagem 
organizado pela AAUM no passado dia 12 
de abril e garantiram, para além da pre-
sença no festival académico da UMinho, a 
gravação de um tema com a produtora do 
evento académico. A banda vimaranense 
vai subir ao palco na noite em que os mí-
ticos Xutos e Pontapés regressam às mo-
numentais festas do Enterro da Gata, que 
este ano se apresentam com o slogan 
“a gata não perde o fôlego”. Quem não 
o perdeu foram os Virar DaSquina, 
que ultrapassaram todas as elimina-
tórias e se sagraram vencedores do 
UMplugged, que tinha como condição 
mínima de participação a existência de 
pelo menos um elemento do grupo ou 
banda que fosse estudante da Univer-
sidade do Minho, não havendo limite 
de idade estabelecido.

A noite da final no Bar Académico 
de Guimarães (BA) esteve ao rubro 
no acolhimento das quatro bandas 
que chegaram ao último dia do con-
curso:  Virar DaSquina e More (ven-
cedores das 1ª e 2ª eliminatórias) 
e Darewolf e Cave Real (segundos 
classificados). O júri do evento foi 
composto pelo presidente da AAUM 
(Bruno Alcaide), pelo vice-presi-
dente do Departamento Cultural da 
AAUM (Paulo Marques), pela produ-
tora do evento Lobo Mau, por um 
representante do Bar Académico 
de Guimarães e pelo representan-
te da RUM (Rádio Universitária do 
Minho). Com entrada livre no BA, o 
público recebeu um boletim de voto 
que ajudou a decidir na escolha da 
banda vencedora. Redbelly, Blind 
Nation, Elitium e RedAnt foram as 

bandas que também fizeram parte 
desta edição do UMplugged, que 
teve a 1ª eliminatória a 29 de março, 
a 2º eliminatória a 5 de abril e que 
terminou no passado dia 12 de abril. 

Para os Virar DaSquina esta conquis-
ta foi “uma porta que se abriu e que 
significa muito” para a banda. “Esti-
vemos algum tempo escondidos, não 
parados, a pensar como poderíamos 
voltar de uma forma mais sólida e 
constante. Esta foi uma porta que se 
abriu e que significa muito para nós. 
Vamos tentar usá-la para nos relan-
çarmos neste mundo complicado. É 
sempre bom sentirmos que temos 
valor e que as pessoas acreditam 
em nós. E esta vitória é uma prova 
do trabalho que temos feito até ao 
momento”, refere Nuno Meneses. 

MÚSICA

VIRAR DASQUINA VENCEM
UMPLUGGED E MARCAM PRESENÇA

NO ENTERRO DA GATA
A BANDA VIMARANENSE, COMPOSTA POR ANA RODRIGUES, NUNO MENESES, JOÃO CUNHA, JOÃO ALVES E 

MÁRIO RIBEIRO, VENCEU O CONCURSO DE BANDAS ORGANIZADO PELA ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DO MINHO 
(AAUM) E VAI ATUAR NO ENTERRO DA GATA JÁ NO PRÓXIMO DIA 08 DE MAIO, DATA EM QUE TAMBÉM

SOBEM AO PALCO OS HISTÓRICOS XUTOS E PONTAPÉS.

TEXTO: MARCELA FARIA • FOTOGRAFIAS: JOSÉ CALDEIRA / DIREITOS RESERVADOS
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O concerto no Enterro da Gata será 
uma noite especial e a “expetativa 
é que estejam muitas pessoas para 
ver os Xutos e curiosas por saber 
quem é a banda que vai tocar antes 
deles. Não temos propriamente 
expetativas, temos é muita vonta-
de de dar um espetáculo de que as 
pessoas se lembrem nos dias se-
guintes. Queremos que as pessoas 
sintam a nossa energia e se juntem 
a nós. Que gostem da nossa música 
e, se possível, que cantem e dancem 
connosco”, esclarece.

A banda vimaranense, que fez em fe-
vereiro passado, seis anos de carrei-
ra, realça: “Tem sido um bom cami-
nho que temos traçado e pelo qual 
temos lutado muito e trabalhado”. 
“Começamos cedo e não desistimos. 

Neste momento pensamos ter uma 
base muito sólida para deixarmos 
de ser apenas 'uma banda de gara-
gem'. Foi um caminho árduo, mas já 
vencemos tantas coisas juntos que a 
partir de agora só pode melhorar. O 
facto de um dos nossos videoclips ter 
passado no intervalo do jogo Portu-
gal-Bélgica na RTP Internacional só 
pode significar que estamos no bom 
caminho, certo? (risos)”, acrescentam.

Depois do primeiro álbum, que conta 
a história de D. Pedro e Inês de Castro, 
uma das muitas que a História Portu-
guesa tem para contar, o grupo já está 
a trabalhar no próximo projeto: “Le-
vantando um pouco o véu, vamos falar 
dos Descobrimentos e dos Lusíadas. 
Aguardem novidades para breve”. •

PRÓXIMOS 
CONCERTOS
MAIO
DIA 7 
Ronfe
(projeto Excentricidades)

DIA 8 
Enterro da Gata

DIA 28 
Gala do Submarino
(São Mamede)

PUB
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INAUGURAÇÃO 

SANDRA MANU
EXPERIÊNCIA
EM CUIDADOS
ESTÉTICOS 

PUB

Após vários anos de experiência, Sandra 
Manu decidiu abrir o seu próprio espaço 
na avenida S. Gonçalo, em Guimarães. A 
inauguração, que decorreu no passado 
mês, juntou amigos, familiares e clientes 
que não quiseram perder a oportunidade 
de conhecer este conceito inovador na 
prestação de cuidados estéticos ma-
nuais e mecânicos, cuidados na área da 
saúde e bem-estar.

Sandra Manu, responsável pelo espaço, 
iniciou-se no ramo da estética há já 10 
anos. “Na empresa inicial onde comecei, 
deram-me a oportunidade, pelo meu 
gosto e jeito que já tinha pela área, de 
ir a todas as formações e workshops na 
área de maquilhagem. Posteriormente, 
investi eu mesma na minha formação 
sempre em reciclagens de maquilha-
gem com várias especialidades (noiva/
noivo, passerelle, fotografia) e depois 
fui concluindo vários cursos na área 
da estética, para poder aliar ambas as 
partes", refere Sandra.

No espaço Sandra Manu, um centro de 
atendimento unissexo, encontra vários 
serviços na área da estética e os mais 
recentes equipamentos e técnicas : 
depilação definitiva (Laser Diodo Med, 

fotodepilação) tratamentos de corpo 
(para combater gordura localizada, 
flacidez, celulite, efeito refirmante),trata-
mentos de rosto e limpezas de pele com 
microdermobrasão e peeling ultrassó-
nico, manicure (verniz de gel, unhas de 
gel, a novidade- unhas de imersão em 
pó), pedicure, threading (depilação com 
fio de algodão),extensão de pestanas, 
lifting de pestanas, Henna- design de 
sobrancelha, mesoterapia homeopática 
e acupuntura médica e estética. Para 
além destes serviços, há ainda con-
sultas E aconselhamento de nutrição, 
podologia, fisioterapia, osteopatia, 
aulas de pilates, aulas de yoga, perso-
nal trainer, aulas de auto maquilhagem, 
hair styling e maquilhagem profissional 
(para ocasiões especiais, noiva/noivo, 
fotografia, passerelle).

O feedback tem sido bastante positivo, 
o que comprova a decisão acertada 
de Sandra em apostar num conceito 
diferente e abrangedor. “Os nossos 
clientes gostam essencialmente do 
conceito, do espaço em si e do aten-
dimento cuidado e personalizado que 
disponibilizamos nos diversos serviços 
que oferecemos”, esclarece. 

Contactos Avenida S. Gonçalo, edifico 
967, 1ºpiso, sala 6 (por cima da clínica de 
Cardiologia de Guimarães, ao lado das 
rotunda do estádio do Vitória)

Horário 
Por marcação, incluindo domingos e 
feriados (opção de domicílio)



De Guimarães gosta da história – uma 
das suas grandes paixões, à margem 

da música – e do público que enche 
sucessivamente o Multiusos. Volta à 

cidade-berço no próximo dia 07 de maio e 
a sala está, sem surpresas, praticamente 

esgotada. À Mais Guimarães revela que 
há novidades para o concerto que abrirá 

a sua tournée de 2016, mas não as conta. 
Tony Carreira acarinha os seus fãs e são 
eles que têm que conhecer em primeira 

mão as criações do cantor. 
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 Porque é que escolhe Guimarães 
 para começar ou fechar tournées? 

É simples. Guimarães tem uma das duas 
melhores salas de Portugal. Tem condi-
ções muito boas para espetáculos. Mas, 
como é claro, não é só isso. Move-me 
todo o passado que tenho, com o públi-
co todo que se mobiliza para assistir aos 
concertos, todo o historial que faz parte 
do meu percurso. Porque o espetáculo 
é feito para o público e não para a sala, 
como é óbvio. Sempre que vou a Guima-
rães a sala é fantástica com um público 
brutal, o que me leva sempre a querer 
voltar. Sempre. E isso é o importante. 

 Qual é a sua melhor 
 memória de Guimarães? 

É a ligação com o público que faz que 
com que a minha relação com Gui-
marães seja tão forte. Por outro lado, 
eu sou um apaixonado por História e 
Guimarães é História. É uma cidade 
muito bonita, pequena, com boa gen-
te. Não posso dizer que conheço bem 
Guimarães. Conheço por alto. O sítio 
mais bonito, na minha opinião, claro, é o 
Castelo. Tem a ver com a minha vertente 

histórica. Quando viajo pelo mundo que-
ro conhecer as histórias das cidades, dos 
países. É o que mais me interessa. 

 Pode adiantar-me uma novidade 
 sobre o próximo concerto? 

É a abertura da tournée 2016 e, sendo 
uma grande sala, dou o meu melhor 
para dar um grande espetáculo. É assim 
no Multiusos e é assim no Meo Arena. 
Não se trata de um cantor que vai cantar 
umas músicas, é um espectáculo num 
todo. Os músicos que vão comigo têm 
tanta importância como o cantor, o 
cenário tem tanta importância como o 
cantor. Há novidades a serem pensadas 
mas não digo porque senão deixa de ser 
surpresa. Mas estas novidades são pen-
sadas para o meu público e são eles que 
têm que as conhecer em primeira mão. 
Faço questão de dar o inesperado às 
pessoas que vão ver o meu espetáculo. 

 É o grande arquiteto 
 dos seus espetáculos? 
 
Eu tenho à minha volta pessoas que 
trabalham comigo há mais de 20 anos. 
É uma equipa. Tenho as ideias e faço as 

sugestões das minhas ideias às pessoas 
que são os meus pilares, às pessoas que 
me conhecem melhor do que ninguém 
em termos profissionais. As melhores 
ideias nascem do debate. Eu posso ser a 
censura da ideia dos outros e as outras 
pessoas que trabalham comigo serem 
a censura das minhas ideias. Estou num 
esquema montado. A criatividade não é 
toda minha, é da minha equipa. 

 O que o inspira? 

Todos nós nos inspiramos uns nos ou-
tros. A minha inspiração vem de uma 
área mais pop, pop-rock, diria mesmo. 
Foco-me no meu mundo, mas vem de 
um universo muito mais pop.

 Há alguma coisa no mundo 
 da música que ainda gostava 
 de fazer e que ainda não fez? 

Ainda não fiz nada. 

 Como assim? São mais 
 de 25 anos de carreira. 

Eu acho que quando for deste mundo 
para o outro vou com a sensação de 

"É A LIGAÇÃO COM O 
PÚBLICO QUE FAZ QUE 
COM QUE A MINHA 
RELAÇÃO COM GUIMARÃES 
SEJA TÃO FORTE. POR 
OUTRO LADO, EU SOU UM 
APAIXONADO POR HISTÓRIA 
E GUIMARÃES É HISTÓRIA. 
É UMA CIDADE MUITO 
BONITA, PEQUENA, COM 
BOA GENTE."
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que está tudo por fazer. Eu não sou 
pessoa de olhar para trás. Olho sempre 
para a frente. E o passado foi mara-
vilhoso, tive uma carreira fantástica. 
Mas não olho para trás, olhando para 
a frente tenho a sensação de que está 
tudo por fazer. E ainda bem. Porque se 
pensasse de outra forma já não tinha 
mais nada para dar. 

 É essa a motivação para cantar 
 e para continuar a ser feliz? 

É evidente que sim. Enquanto andar-
mos nesta vida por uma questão de ro-
tina, deixamos de ser interessantes. Eu 
quero continuar a ser um artista que as 
pessoas sintam que vale a pena. Quero 
continuar a reinventar coisas interes-
santes. Não quero nunca sentir de que 
está tudo acabado.

 Há alguma sala ou cidade 
 onde gostava de ter atuado? 

Não penso nisso. Penso que ainda 
agora cheguei da Austrália, estive em 
Melbourne, pela primeira vez. Eu pego 
no que a minha vida me dá. O meu pla-
no é sempre de um ano, nunca planeio 
a minha carreira com um horizonte 
de quatro ou cinco anos. Faço o meu 
trabalho e os convites surgem. Há 
tantas casas e cidades onde não cantei 
e tantas onde já cantei. Se não surgi-
rem outras não há problema porque já 
tive muito mais do que esperava. Sou 
muito feliz por tudo isso. Eu pego no 
que a vida me dá.

 É um viciado no trabalho e já disse 
 que não gosta de tirar tempos 
 prolongados de férias. É uma pessoa 
 disciplinada para manter este ritmo? 
 
Sou um falso disciplinado. Cumpro 
sempre os timings. Sou um profissional 
e gosto do que faço mas trabalho mui-
to em cima da linha de urgência. É isso 
que me faz produzir coisas boas. Gosto 
de trabalhar com stress. Não gosto do 
stress mas gosto de trabalhar com ele. 
Há uma certa dor mas que me faz pro-
duzir coisas boas. É um estimulante. 

 Sente total liberdade de criação 
 ou acha que está 'refém' de 
 determinadas expectativas sobre si? 

Eu vivo na realidade portuguesa, um 
país pequeno [não existe mal nenhum 
nisso, mas é a realidade em que vivo] e 
sabemos que não podemos sonhar aci-
ma de um determinado limite. Sei que 
se vivesse a uma escala mundial que 
podia criar espetáculos ainda maiores. 
Temos que viver dentro da nossa rea-
lidade e é dentro dela que tento fazer 
o melhor possível. E é aí que a minha 
liberdade é fundamental. 

 E essa liberdade vem do facto de ser o 
 Tony a gerir a sua carreira, sem agente. 

Sim, é uma liberdade pela qual eu lutei. 
E não prescindo dela. Não quero ter 

um agente a mandar em mim. Nunca 
quis e nem quero. No início de carreira, 
quando tudo era tão mais difícil, já era 
assim. Eu faço questão de salvaguar-
dar essa liberdade e não ser um pau 
mandado de alguém. 

 Acha que esse será um dos segredos 
 do seu sucesso? Essa independência. 

Eu não sei qual é o segredo do suces-
so. Não faço ideia. 

 Mas é uma pessoa de sucesso. Tem 
 milhares de pessoas a gostar de si. 

Ninguém sabe isso [o segredo do 
sucesso]. Nem eu nem ninguém. O que 
sei é que trabalho para que as coisas 
aconteçam. 

 Se não fosse cantor o que teria sido? 

Não sei. Eu sempre quis ser músico. 

 Mas teve sempre a certeza 
 do que queria ser? 

Sim. Tive milhões de dúvidas sobre se 
devia continuar a lutar. Mas trabalhei 
muito para tentar ganhar um espaço. 
Tive uma pontinha de sorte se calhar. 
Uma pessoa pode ter uma paixão, o que 
for, logo à partida, e isso é uma mais-va-
lia: saber o que queremos ser na vida, 
seja carpinteiro, seja cantor. A partir 
desse momento, temos um objetivo e 
com mais ou menos sorte podemos con-
seguir. Mas logo à partida é importante 
sentirmos a vontade de fazer algo. 

 E isso foi uma coisa que quis 
 passar aos seus filhos? 

Eu não transmiti nada aos meus fi-
lhos. Eu como pai tentei ser o melhor 
pai possível. E eles foram descobrin-
do o que queriam para eles. Claro 
que depois eles foram sendo influen-
ciados pela música porque sempre 
tiveram música à volta. Mas não fui 
eu que os puxei para a música. Tentei 
como pai ser o melhor. Mas na minha 
relação com os meus filhos o menos 
importante é a música. Não tem a 
ver com o lado profissional, é o lado 
humano, familiar. 

 O Tony é de uma família 
 de emigrantes. Como olha para 
 esta realidade dos refugiados? 

É por causa do grande poder que 
tem o dinheiro e a hipocrisia que as 
pessoas sofrem. São pessoas que 
nasceram no sítio errado e fogem de 
guerras que são resultado de interes-
ses financeiros, que vem das armas, 
do petróleo. Tudo isto é injusto e 
quem paga são as pessoas que não 
têm culpa nenhuma. O mundo tem 
o dever de acolher as pessoas que 
fogem de guerras que estão a matar 
as famílias inteiras. Mas teria que ser 
de uma forma honesta e limpa e não 
por interesses económicos. •



ENTREVISTA

TORNOU-SE MUNDIALMENTE 
CONHECIDO PELA SUA 

PARTICIPAÇÃO NO CANAL DE 
HUMOR NO YOUTUBE PORTA DOS 
FUNDOS, ONDE SÃO ABORDADOS 

TODOS OS TEMAS, “SEM LÁPIS 
AZUL”. É UM DOS CANAIS COM MAIS 

VISUALIZAÇÕES EM TODO O MUNDO E 
TEM MAIS DE 11 MILHÕES DE SEGUIDORES. 

A GUIMARÃES, GREGÓRIO DUVIVIER 
CHEGA NO PRÓXIMO DIA 13 DE MAIO COM 

O ESPETÁCULO “UMA NOITE NA LUA”. A 
MAIS GUIMARÃES FOI CONHECER ESTE ATOR, 

HUMORISTA, GUIONISTA E ESCRITOR BRASILEIRO.

TEXTO: CATARINA CASTRO ABREU
FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS
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 Pode fazer-me uma sinopse 
 de “Uma Noite na Lua”? 

“Uma Noite na Lua” é a história de 
um autor às voltas com a sua criati-
vidade, porque ele tem que escrever 
uma peça em apenas uma noite. E 
essa noite é a peça que está assis-
tindo, uma noite dentro da cabeça 
de um autor de teatro. 

 O que é que o público vimaranense 
 pode esperar do espetáculo? 

Acho que as pessoas podem espe-
rar um espetáculo engraçado, claro, 
cómico. Mas não é só isso: é tam-
bém poético e, por vezes, até me-
lancólico. Um espetáculo que flerta 
com vários géneros, é também um 
musical. Então acho que é uma 
montanha russa de sentimentos e 
sensações numa hora de espetácu-
lo. Sou apaixonado por este texto, 
estou em cartaz há um ano com ele 
e não me canso de fazê-lo.

 Não é primeira vez que está em 
 Portugal, já conhece o público 
 português. Que reações costuma ter? 

Eu gosto muito do público português 
e acho que tem tudo a ver com este 
espetáculo. É um público que gosta 
de rir mas também consegue, enfim, 
compreender melancolia do espetá-
culo. É um tipo de público que gosta 
desse registo melancólico. Então 
acho que é um público que sabe rir e 
chorar ao mesmo tempo. E é exata-
mente disso que esta peça fala.

 Está entusiasmado? 

Estou muito empolgado para voltar a 
Portugal, morrendo de saudades desse 
país que eu amo e das pessoas também.

 Falando em Porta dos Fundos, sendo 
 um canal do Youtube que não depende 
 de sponsors, há uma liberdade 
 total de criação… 

No Porta de Fundos tem total liberdade 
de criação para fazer vários tipos de 
humor, por isso é que a gente fez o canal 
via Youtube, para a gente ter liberdade 
criativa de falar sem filtros com o espe-
tador. Nada melhor para a comédia que 
a liberdade. Eu não acredito em comédia 
sem liberdade, nem humor sem liberda-
de, acho que o ingrediente principal do 
nosso humor é a irreverência. 

 A atual crise no Brasil deve ser fértil 
 para dar ideias aos sketches da 
 Porta dos Fundos. 

A gente tem feito muito humor com a 
situação política do Brasil, está tudo lá 
é só entrar.

 Ouvi-o a falar deste processo como 
 'limpar o chão com bosta'... Nas suas 
 digressões fora do país tenta esclarecer 
 sobre o que se está a passar? 

Como existe uma imprensa muito 
parcial no Brasil, uma imprensa que no 
momento ninguém está, por exemplo, 
dizendo o que se está a passar agora é 
golpe, é muito importante para a gen-
te, como artista, sempre lembrar isto à 

imprensa estrangeira. Enfim, a impren-
sa estrangeira é quem está cobrindo 
melhor o que está acontecendo agora 
no Brasil. Todos os grandes jornais do 
mundo já falaram que é golpe, menos a 
imprensa nacional. Então é importante 
para a gente alertar as pessoas. 

 Uma provocação: o que diria a 
 Eduardo Cunha [presidente da Câmara  
 dos Deputados, tido pelos apoiantes 
 do Partido dos Trabalhadores de Dilma 
 Rousseff como o grande arquiteto do 
 processo de destituição da Presidente] 
 se estivesse frente e frente com ele? 

Esse homem é encarnação do mal, de 
tudo o que há pior no mundo. Acho que 
nem sei bem o que dizer, eu tenho dito 
muita coisa dele em todas as colunas, cró-
nicas. Não sei se faria alguma diferença, 
alguma coisa que eu dissesse ao vivo. 

 Finalizando: sobre o que é que 
 não se pode fazer piadas? 

Eu acho que não há nenhum assunto 
proibido para o humor. Eu acho que o 
que existem são alguns temas muito 
delicados ou dos quais é mais difícil de 
fazer piadas mas isso não significa que 
sejam proibidos. Tu falas de racismo, de 
política, a gente fala de religião, sexo. 
Claro que tem algumas pessoas que vão 
ficar ofendidas mas a gente tenta tomar 
cuidado para sempre bater debaixo 
para cima, sabe, para obrigar os pode-
rosos a responder. Eu acho que quando 
você tem essa preocupação, você pode 
ficar de consciência tranquila de que 
você não foi covarde. •

PUB
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CULTURA

A FEBRE DO VINIL
ESTÁ DE VOLTA?

A 16 de abril assinalou-se o Record Store 
Day, uma iniciativa norte-americana, 
prestes a completar 10 anos, que Por-
tugal também abraçou para promover 
a edição discográfica e a existência de 
lojas de música independente. O dia é, 
todos os anos, assinalado sobretudo 
com o lançamento, quase sempre em vi-
nil, de edições especiais, raras ou de tira-
gens pequenas – este ano por cá fez-se 
edições em vinil de Jorge Palma, David 
Fonseca, Maria João e Mário Laginha.

Numa altura em que, segundo o re-
latório anual sobre o mercado disco-
gráfico global, em 2015 e pela primeira 
vez, as receitas de vendas de música 
em digital, superaram as vendas em 
suporte físico no mercado global, tam-
bém o fascínio pelo vinil está a ganhar 
um novo fôlego, depois de ter perdido 
adeptos aquando o surgimento do cd. 
Mas, o que explica este regresso do 
vinil às prateleiras das lojas e aos gira-
-discos lá de casa? 

A distinção entre o famoso vinil e os 
restantes formatos musicais - CDs, 
K7, MP3, Streaming – não se consegue 
explicar mas ouve-se. A Mais Guima-
rães não se propõe a esclarecer sobre 
as diferenças de qualidade de som 
deste formato em relação aos digi-
tais, prefere, à conversa com dois ‘fãs’ 
deste formato, perceber o que torna 
este suporte tão icónico e o que os fez 
resistir a encaixotar os LPs [Long Play] 
para dar lugar aos CDs [Compact Disc]. 

O álbum “Mar d’Outubro” dos Sétima Le-
gião foi o primeiro disco de Paulo Coim-
bra Martins e está numerado, algo que, 
agora admite, não devia ter feito. “Estão 
todos organizados por ordem alfabética 
e, em cada grupo, por ordem de edição, 
do mais antigo para o mais recente”, 
acrescenta o colecionador que garante 
ter os cerca de oito mil discos que possui 
rigorosamente catalogados. “Todos os 
discos que eu tenho estão ouvidos, pelo 
menos, duas vezes. Eu oiço o que tenho, 
por isso não acho que seja propriamente 
um colecionador”, analisa. A aquisição 

no início era condicionada a um álbum 
por mês, até que, quando começou 
a comprar pelo correio, a coleção 
aumentou exponencialmente porque 
canalizava grande parte do ordenado 
para este “vício”. E este fascínio pelo 
vinil já lhe valeu algumas loucuras, 
entre elas, dar “trinta contos” por um 
álbum, “numa altura em que o salário 
mínimo era praí sessenta”. 

Paulo Coimbra Martins mandou fazer 
uma estante à medida e já investiu 
muitas horas a arrumá-los, aos discos, 
que diz terem uma “mística” especial 
associada ao “som do vinil”, às capas, 
ao “manuseamento do objeto em si”.

Também José Ferreira, um coleciona-
dor discreto, tem um cantinho dedi-
cado a esta paixão. Nos últimos anos 
acalmou a fúria pela aquisição mas 
é um defensor da “melhor qualidade 
de som” deste formato e diz que “as 
verdadeiras misturas são com vinil”. 
“A mistura era feita duma forma que, 
quando estava a acabar uma música 
entrava outra, as pessoas nem topa-

DE ACORDO COM A FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE 
INDÚSTRIA DISCOGRÁFICA AS VENDAS DE MÚSICA EM 
VINIL AUMENTARAM DE 2,7 MILHÕES DE EUROS, EM 2006, 
PARA 27,8 MILHÕES DE EUROS, EM 2015. O ACRÉSCIMO 
DAS VENDAS DE GIRA-DISCOS TAMBÉM ATESTA O AUMEN-
TO DA PROCURA POR ESTE FORMATO. EM GUIMARÃES HÁ 
MUITOS ADEPTOS RENDIDOS A ESTE OBJETO QUE, GA-
RANTEM, “MANTÉM A MESMA MÍSTICA DE SEMPRE”.

Não é um livro dedicado ao vinil, 
mas sim à música que se tem feito 
na cidade-berço. Esta obra de Paulo 
Coimbra reúne meio século de Pop 
Rock Made in Guimarães e, em ter-
mos de formatos musicais, acompa-

LIVRO
“GUIMARÃES
50 ANOS DE 

POP-ROCK”

TEXTO: SOFIA PIRES • FOTOGRAFIAS: SOFIA PIRES / DIREITOS RESERVADOS
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vam”, explica. É um ouvinte, digamos, 
ativo porque gosta de, com dois gira-
-discos, alternar as faixas que ouve. 
Raramente ouve um disco do princí-
pio ao fim, um ritual que, ainda assim 
diz ser “muito mais compenetrante” 
do que a forma como se ouve música 
hoje em dia. “Antigamente quando 
se ouvia música, só se ouvia música, 
agora as pessoas não têm tempo. 
Ouve-se música a estudar, a correr, a 
limpar a casa, já não é igual e o vinil é 
o formato que melhor consegue obe-
decer a esse ritual,” considera. 

Ouvir música com um disco de vinil 
é uma experiência musical comple-
tamente diferente, que exige tempo 
e, pode-se dizer, de certa maneira, 
empenho. É preciso cuidar bem do 
sistema de som, é preciso manejar 
as embalagens de forma cuidada, 
há sempre um momento de contem-
plação da capa. Algumas delas são 
autênticos documentos históricos e 
outras chamam mais a atenção em 
termos de valor artístico. Na hora de 
ouvir, é preciso inspecionar e limpar 
o disco com a escova – muitas ve-
zes José Ferreira depois de comprar 
discos a vendedores de feiras os 
lavou com água, sabão e muito “ca-
rinho” para não “empenarem” e, de 
certa forma, tentar recuperá-los do 
mau uso anterior. 

“Não era um objeto convencional, eu 
era miúdo e não podia mexer naqui-
lo, todo o carinho e o cuidado que o 
meu pai tinha com o pó, de colocar os 
discos na vertical”, refere João Paulo 
Guimarães. Este respeito paterno 
contagiou este fã incondicional do 
vinil que, ainda assim, assume ter-se 
rendido ao cd. Até que, desafiado a 
fazer uma Feira de Vinil, intensificou 
os velhos hábitos da compra, venda 
e troca que culminaram no Quiosque 
de Vinil e de Fanzines situado no ex-
-Convento das Dominicas em Guima-
rães. O espaço, dedicado ao comércio 
de discos de vinil de qualquer género 
musical, abria às quartas, sextas e 
aos sábados e funcionou durante oito 
anos. “Em breve estamos a pensar 
criar uma estrutura online para ven-
der e comprar discos de vinil, mas 
ainda não há nenhuma data concre-
ta para isso acontecer”, avança João 
Paulo Guimarães.

A coleção pessoal, essa, não está à 
venda: “Não me desfaço dos discos, 
não pelo valor, mas pela importância 
sentimental, são memórias da minha 
infância e juventude”. Mas como tem 
“dois filhos pequenotes” e para “não 
estragarem” nem terem “aquele bichi-
nho de imitarem o pai a mexer no vinil”, 
teve cinco anos sem ligar a aparelha-
gem. “Passou-se uma coisa curiosa, 
recentemente, comprei uma agulha 
nova e, passados quatro ou cinco dias, 
o meu filho mais novo chega à minha 
beira e diz-me ‘ó pai, o cd não funcio-
na’. Partiu-me a agulha que tinha duas 
horas de uso”, conta. 

Paulo Coimbra e João Paulo Guimarães 
são amigos e deram a perceber à Mais 
Guimarães que todos os aficionados 
pelo vinil, mais cedo ou mais tarde, 
acabam por se conhecer, mesmo que 
partilhem de estilos musicais diferen-
tes. Talvez conheçam, nem que seja de 
vista porque são todos vimaranenses, 
o José Ferreira apenas porque quem 
gosta e tem vinil, além de partilhar o 
gosto pelos LPs, pela música, também 
comenta sempre quem vende, quem 
troca e onde se pode arranjar aquele 
álbum que tanto se procura. O vinil que 
se pensava extinto, está vivo, de boa 
saúde e para durar. •

nhou a hegemonia e o definhar do 
LP, a ascensão do CD e o domínio do 
MP3, nos dias de hoje. 

Apoiada por Guimarães 2012 – 
Capital Europeia da Cultura, esta 
obra é uma homenagem à música 
pop-rock e aos músicos vimaranen-
ses seus intérpretes, “independen-
temente de méritos e popularidade 
atingidos, pois todos contribuíram 
e contribuem para mudar a paisa-
gem sonora desta cidade”.

O livro “Guimarães – 50 Anos de 
Pop-Rock” de Paulo Coimbra Martins 
foi lançado em 2013 a partir de uma 
ideia original do Cineclube que inte-
grava mais duas componentes: um 
filme e um concerto.
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Antes de partir à descoberta deste lo-
cal maravilhoso, escondido na fregue-
sia de Gave, em Melgaço, defina o que 
pretende fazer durante a sua estadia. 
A Branda da Aveleira é um precioso 
legado deixado por pastores. Gradual-
mente reabilitada, é hoje uma aldeia 
de turismo rural e de montanha. O seu 
núcleo arquitetónico (constituído por 
casas típicas denominadas cardenhas) 
é testemunho de uma tradição agrícola 
e de grande valor antropológico. Na 
página da internet deste local, encon-
trará várias informações sobre a aldeia, 
e poderá escolher o alojamento, tendo 
em conta a tipologia pretendida.

Leve roupa confortável e calçado 
adequado a caminhada; vai querer 
fundir-se com a natureza. Depois de 
se instalar, pegue na mochila - guar-
necida de água e alimentação ligeira 
- e percorra o Trilho do Brandeiro, que 
tem início na pequena capela da Sr.ª da 
Guia. Atravesse a estrada asfaltada e 
enverede pelo caminho que o conduz 
ao longo da Chã do Alto de Corisco, de 
onde poderá observar o amplo vale do 
Minho, bem como as extensas serras 
de Portugal e da Galiza. O caminho vai 
transformar-se num pequeno trilho de 
pé-posto, que atravessa a densa vege-
tação de urzes e carquejas coloridas. 

Perderá altitude, e calcorreará carre-
teiros, caminhos florestais e bosques 
de folhosas, para encontrar duas das 
principais brandas da região: Covelo e 
Mourim, testemunhos do árduo traba-
lho de conquista de terra arável à mon-
tanha, durante séculos. No regresso, há 
que vencer os declives que o separam 
do ponto de partida. São cerca de 14 km 
de paisagens belíssimas, em contacto 
direto com a fauna e flora locais. Ficará 
admirado com a quantidade de bovinos 
e garranos nestas paragens. 

No dia seguinte, pode realizar o Trilho 
da Aveleira, de menor extensão, que 

FAÇA CALOR OU FRIO, ESTEJA CHUVA, NEVE OU SOL, AQUI ENCONTRARÁ UM LUGAR MÁGICO E TRANSBORDANTE DE 
ENCANTOS, QUE O RESGUARDA DO BULIÇO CITADINO. NESTA BRANDA, ONDE O TEMPO FLUI SEM PRESSA E A VOZ DO 
VENTO SUSSURRA AO OUVIDO HISTÓRIAS DE TEMPOS IDOS, O DESCANSO É GARANTIDO E OS SENTIDOS SACIADOS.

RECORTES DE PORTUGAL E DO MUNDO
NUMA MALA DE VIAGEM VIMARANENSE

BRANDA DA AVELEIRA
UM REFÚGIO PARA
TODAS AS ESTAÇÕES
TEXTO E FOTOS: COTIKOS

facebook.com/cotikos
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envolve o núcleo rural e a área cir-
cundante, com destaque para Charca 
do Golo de Areia, que sacia a sede a 
inúmeros animais. Nesta área bem pre-
servada, do alto vale do rio Vez, podem 
observar-se alguns aspetos geomorfo-
lógicos atribuídos à ação dos glaciares. 
Visite também a Mamoa do Batateiro, 
um monumento megalítico de razoá-
veis dimensões, com significativos 
vestígios estruturais. 

Os passeios pedestres permitem-lhe 
uma verdadeira incursão pelo coração 
desta região singular e revitalizante. 
No entanto, poderá sempre optar pela 
visita a outros pontos de interesse 

próximos ou, simplesmente, escolher o 
repouso. Deixar-se ficar no alpendre de 
casa, a ler um livro ou a saborear um 
bom vinho, embalado pela sinfonia da 
serra, é um programa delicioso.

Todas as habitações possuem as co-
modidades necessárias, e permitem 
preparar refeições em família, ainda 
que haja um restaurante na aldeia. 
Construído num ponto estratégico, 
e inaugurado há cerca de um ano, o 
Brandeiro oferece uma vista privile-
giada sobre o local. Aqui, o atendi-
mento é familiar e singelo, e encon-
trará sabores serranos genuínos, 
confecionados com a mestria ímpar 

de outrora. O pão de passas e frutos 
secos, o cabrito assado ou o coste-
letão de vitela cachena são iguarias 
que farão do seu palato vassalo. 
Quererá voltar, com certeza.

Outrora aldeia de verão, a Branda 
da Aveleira transforma-se de modo 
igualmente belo ao longo de to-
das as estações: a neve branca no 
inverno, a verdura fresca do verão, 
as cores alegres da primavera e a 
indumentária cor de fogo no outono. 
São cenários diferentes, mas igual-
mente encantadores, que fazem 
deste local um refúgio procurado ao 
longo de todo o ano.•
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A Associação Aldão Solidário nas-
ceu da urgência em “responder a um 
conjunto de necessidades de caráter 
social e educacional, dentro do es-
paço da Freguesia de Aldão”, refere 
Cecília Ramos, presidente da direção. 
A Associação Aldão Solidário “é uma 
associação que pretende unir, orga-
nizar e mobilizar as vontades de um 
grupo informal de pessoas insatisfeitas 
e inquietas com a quantidade de famí-
lias e/ pessoas necessitadas de ajuda 
socioeconómica, numa sociedade cada 
vez mais individualista”, acrescenta.

A atividade solidária da Aldão Soli-
dário centra-se atualmente em dois 
campos: o apoio ao estudo na Esco-
la EB1 do Pulo-Aldão, com o traba-
lho de três voluntários, e o apoio a 
pessoas e famílias em situação de 
carência socioeconómica, com o 
apoio de quatro voluntários.

Para financiar todas as suas atividades 
a Aldão Solidário tem como principais 
apoios financeiros o pagamento da 

quota anual mínima no valor de 12 
euros dos seus associados, donativos e 
o produto que angaria com a participa-
ção em feiras e eventos que organiza.

No decorrer deste ano já foram rea-
lizadas algumas atividades e outras 
estão já pensadas, apesar de não 
haver ainda calendarização específi-
ca para alguma delas.

PRÓXIMOS EVENTOS:

JUNHO, 12
Participação na feira
da tralha em São Torcato

JUNHO, 26  
Almoço solidário
Setembro (ainda sem data)
Caminha Solidária

DEZEMBRO, 11  
Feira Solidária

DEZEMBRO, 17
Visita à Cercigui

SOLIDARIEDADEEVENTO SOLIDÁRIO

ALDÃO SOLIDÁRIO:
UM CAMINHO PARA 
AJUDAR OS OUTROS

GUIMARÃES 
AMA O FADO 

TEXTO: MARCELA FARIA • FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

DECORREU NO PASSADO MÊS MAIS UMA INICIATIVA DE APOIO À 
ASSOCIAÇÃO ALDÃO SOLIDÁRIO. DESTA VEZ, FOI TEMPO DE O GRUPO 
MOTARD BRIGADA NOTURNA SE REUNIR PARA AJUDAR. NO EVENTO 
ESTIVERAM PRESENTES DEZENAS DE PESSOAS QUE QUISERAM 
CONTRIBUIR NA AJUDA AO PRÓXIMO.

A Cercigui, Cooperativa de Edu-
cação e Reabilitação de Cidadãos 
Inadaptados do Concelho de Gui-
marães, organizou no passado dia 
23 uma noite de fados no Paço dos 
Duques de Bragança.

Naquele espaço emblemático da ci-
dade-berço, uma plateia atenta pôde 
assistir às atuações de vários artistas 
convidados, como Rosa Veloso, Artur 
Mota, Manuel Silva, Miguel Faneca, 
Nuno Cachada e Zé Perdigão. 

O início do espetáculo esteve a cargo 
dos clientes da Cercigui que apresen-
taram a performance "Moving with 
Sound", um momento que envolveu 
dança, movimento, sons e o gestos 
musicais. Esta performance foi o 
culminar de um trabalho realizado 
durante um ano, após projeto/can-
didatura aprovada no âmbito da 1ª 
edição de Territórios Solidários 2013 
do BBVA e denominado "Além do Ar-
co-Irís - Música e Dança para Todos".

Rafael Freitas, estilista vimaranen-
se, também colaborou com o even-
to, vestindo a apresentadora Liliana 
Faria, enquanto Pedro Guimarães, 
também embaixador da instituição, 
ofereceu para ser leiloada uma das 
suas serigrafias, de edição limitada, 
da fadista Amália Rodrigues.
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CRESCER - CENTRO PEDAGÓGICO MULTIDISCIPLINAR

PSICOLOGIA
VS PSICOLOGIZAR
FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

O conceito de Psicologia é a todos familiar. 
Mas, muito se desconhece ainda sobre as 
suas metodologias, abordagens e técni-
cas. A massificação da profissão origina 
ideias falaciosas, através da recolha de 
opiniões de diferentes fontes de informa-
ção, pouco fidedignas. Certamente, já se 
confrontou com imensas pessoas ‘(des)
entendidas’, que de forma muito assertiva 
e até imperativa abordam as temáticas, 
mas sem domínio dos assuntos, o que gera 
um fenómeno crescente de (des)informa-
ção, também veiculado por pessoas em 
posições associadas, tornando-se muito 
prejudicial às intervenções psicológicas.

O primeiro mito associado à Psicologia é 
que todos nós temos um pouco de Psicó-
logos, afinal basta conversar e aconselhar. 
Porém, as intervenções psicológicas têm 
por base conhecimento científico e estu-
dos epistemológicos, ao invés de empiris-
mo - experiências pessoais. Os Psicólogos 
são profissionais da área da Saúde, espe-
cialistas no comportamento humano e nos 
fenómenos mentais, estando dotados de 
conjuntos de técnicas de questionamento 
que permitem a recolha de informações 
com pertinência para o desenvolvimento 
pessoal, ao contrário de curiosidade pela 
vida alheia. Um Psicólogo não aconselha, 
ajuda-o a analisar a situação, a identificar 
alternativas e vias de resolução, através 
de orientações e técnicas terapêuticas 
adaptadas à sua situação, visando, acima 
de tudo, respeitar o livre arbítrio do cliente, 
sendo o objetivo último de cada interven-
ção sempre o empowerment* do cliente.

O segundo mito é que apenas pessoas com 
graves patologias psiquiátricas são elegíveis 
para o tratamento em Psicologia, quando na 
verdade basta estar a passar por um mo-
mento de crise ou uma dificuldade momen-
tânea, para procurar um especialista. Assim, 
através de terapias breves de intervenção 
pode dar-se resolução à problemática, não 
necessitando de uma intervenção de longa 
duração. Cada vez mais o nosso objetivo 
primordial centra-se no campo da prevenção 
(modificação dos comportamentos e/ou 
situações) e na intervenção precoce e rápida 
na resolução de problemas, que surgem em 
contexto pediátrico.

O terceiro mito está associado a que um 
Psicólogo domina todas as temáticas. 
Atualmente, os profissionais têm áreas de 
formação científica cada vez mais distin-
tas, sendo especializados em diferentes 
domínios e áreas científicas. Motivo pelo 
qual, a mesma problemática poderá ter 

uma leitura diferente, por diferentes pro-
fissionais, que se socorrem de diferentes 
técnicas e abordagens e todas elas válidas 
para o problema apresentado. 

Um aspeto a ter em consideração na procura 
de um profissional de Psicologia é a sua ética 
profissional, do qual se destaca o domí-
nio das informações veiculadas. Um bom 
profissional não extrapola os domínios das 
suas competências, abordando questões 
de outras áreas científicas. Não por desco-
nhecimento, mas por consciencialização de 
que o melhor para o cliente é consultar um 
especialista, para obter informações credí-
veis e verosímeis, melhor adaptadas às suas 
necessidades. As avaliações socorrem-se 
de instrumentos específicos e certificados, 
para possibilitar o despiste de dificuldades 
desenvolvimentais, comportamentais, cog-
nitivas, emocionais e/ou relacionais, visando 
corroborar a leitura científica que o Psicólogo 
faz dos sintomas apresentados. As interven-
ções têm sempre por base fundamentações 
científicas e técnicas comprovadas. 

Nas valências terapêuticas do CRESCER, 
somos criteriosos na escolha dos técnicos, 
considerando a sua formação académica, 
conhecimento científico e as especialida-
des de cada um, encaminhando o cliente 
para o técnico mais adequado ao seu 
pedido. Os nossos serviços são abrangen-
tes, desde a intervenção precoce, a idade 
escolar até à idade adulta.

Cada cliente, passa por um minucioso pro-
cesso de avaliação psicológica, com recurso 
a instrumentos formais e informais, sendo 
fornecido uma informação escrita com os re-
sultados obtidos e identificados os principais 
focos de intervenção, pelo que cada objetivo 
terapêutico deve ser consentido pelo cliente/
significativo e debatido para melhor se 
ajustar às suas necessidades. Respeitamos 
a individualidade, pelo que desenvolvemos 
objetivos específicos e materiais de interven-
ção adaptados a cada cliente.

As intervenções visam dotar o cliente de 
competências, obtendo resultados que por 
vezes, se refletem no quotidano, enquanto 
outras vezes apenas intrinsecamente no 
cliente. No caso específico da população 
do CRESCER, convém distinguir que, por 
vezes, objetivamos o sucesso educativo 
em detrimento dos resultados escolares. 
O sucesso educativo abrange a visão 
construtivista da aprendizagem; a pe-
dagogia diferenciada e individualização 
dos percursos de formação; os ciclos de 
aprendizagem e a organização modular 
do currículo; e o professor e a família 

www.crescer.com.pt
facebook.com/cresceronline

Rua Padre Narciso Melo nº 6 e 25
Riba de Ave 4765-259 Famalicão
252 028 179 – 916 782 862

como facilitadores da aprendizagem.
A participação do cliente/significativos e 
articulação são bases fundamentais do 
processo de intervenção, de forma a ga-
rantir a eficácia das nossas intervenções e 
o alcance dos objetivos terapêuticos, pelo 
que somos uma equipa ativa, que articula 
com a comunidade e diferentes contextos 
da vida do cliente, desenvolvendo-se um 
trabalho multidisciplinar.

Sinais de Alerta
• Baixa auto-estima e falta de motivação 
para as tarefas escolares;
• Má integração no contexto escolar;
• Dificuldade de adaptação às transições de 
ciclo;
• Isolamento social;
• Episódios de tristeza;
• Problemas de concentração;
• Insucesso escolar e quebra abrupta do 
rendimento escolar;
• Alterações nos padrões de comportamen-
to, de sono e alimentares;
• Adições;
• Queixas psicossomáticas.

Em suma, seja criterioso na escolha de um 
profissional de Psicologia, ignore os palpi-
tes alheios de quem não domina os temas 
abordados e só o ‘desinformam’ e consulte 
um especialista.

* empowerment - processo através do qual 
os indivíduos podem alcançar o controlo para 
conduzir as suas vidas (Rapparpot, 1984)

PUB
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ORGANIZADA PELA DEMOPORTO EM 
COLABORAÇÃO COM A IRMANDADE DE 
PENHA, A MÍTICA RAMPA VIMARANENSE 
DECORREU A 16 E 17 DE ABRIL E FOI PRO-
VA DE ABERTURA DA EDIÇÃO DE 2016 DO 
CAMPEONATO NACIONAL DE MONTANHA. 
PEDRO SALVADOR FOI O VENCEDOR DA 
PROVA DESTA ANO NA CATEGORIA 1 
(CARROS MAIS RÁPIDOS), AO VOLANTE 
DE UM NORMA M20FC, À FRENTE DE RUI 
RAMALHO, NUM OSELA PA21S EVO, E DE 
PAULO RAMALHO, NUM JUNO CN-09, QUE 
COMPLETARAM O PÓDIO.

A rampa da Penha contou ainda 
com mais cinco grupos de bólides, 
com Manuel Correia a arrecadar 
o primeiro lugar na categoria 3, a 
bordo de um Ford Fiesta ST, José 
Correia (Nissan GT-R GT3) a ser o 
melhor na categoria 2, e Luís Nunes 
(Seat Leon) a impor-se na catego-
ria 4. Já na categoria 6, Fernando 
Salgueiro, ao comando de um Ford 
Escort MK II, fez o melhor tempo, 
enquanto na 5, de carros clássi-
cos, Parcídio Summavielle, num 
Datsun 260 Z, foi o primeiro.

Esta é a prova de Rampa mais anti-
ga em Portugal, com a sua primeira 
edição a ter sido realizada no já 
longínquo ano de 1929.

Apesar da chuva que se fez sentir 
nesse fim de semana, foram muitos 
os amantes deste desporto que 
subiram à montanha da Penha para 
assistir à primeira prova do cam-
peonato nacional.

CAMPEONATO NACIONAL
DE MONTANHA

RAMPA
DA PENHA

De novo sediado em Matosinhos, nas 
instalações da Exponor, o WRC Vodafo-
ne Rally de Portugal apresenta três 
inovações na edição deste ano. Dia 20, 
uma fórmula inovadora permite o Porto 
Street Stage, com duas passagens por 
uma classificativa espetáculo centrada 
na Avenida dos Aliados e desenhada ao 
longo de 1.850 metros em vários arrua-
mentos adjacentes: os espetadores vão 
poder assistir a duas provas de classifi-
cação no mesmo espaço e praticamente 
em simultâneo. Para o último dia, há 
duas alterações significativas: as clas-
sificativas de Fafe e Vieira do Minho 
mantêm-se, mas esta última passa a 
contar com duas passagens. Para isso, 
o troço foi encurtado em cerca de 10 
quilómetros (km) e a terminar à entra-
da da povoação de Angra.

A entrega de prémios aos vence-
dores do WRC Vodafone Rally de 
Portugal acontece no domingo, 
na marginal de Matosinhos, pelas 
16h00, permitindo uma festa de luz 
e cor com o mar a servir de cenário.

Com uma extensão total de 1.684 km, 
dos quais 368 km competitivos, dis-
tribuídos por 19 classificativas, o WRC 
Vodafone Rally de Portugal regressa ao 
Norte depois do sucesso no ano anterior.

Tal como na edição de 2015, a manhã 
de quinta-feira, dia 19, é reservada ao 
shakedown, que se disputa no concelho 

de Paredes, com as últimas centenas 
de metros a decorrerem no interior das 
instalações do Kartódromo de Baltar.

A partida do rali acontece ao final da 
tarde, novamente em Guimarães, ten-
do como pano de fundo o Castelo que 
representa o berço da nacionalidade.

Os concorrentes seguem depois para 
a pista de ralicross de Lousada onde, 
a partir das 19h00, tem lugar a única 
“Super Especial” do rali, com dois carros 
a correrem em simultâneo em pistas pa-
ralelas, com espetáculo garantido para 
dezenas de milhares de pessoas.

ZONAS ESPETÁCULO
E “FUN ZONE”
DIVERSÃO COM SEGURANÇA

A organização alargou para 36 o 
número de Zonas Espectáculo (ZE), 
repartidas pelos dez troços e pelo 
Shakedown, para que se possa ver e 
sentir as emoções dos ralis em áreas 
devidamente preparadas e sempre 
em segurança.

De salientar que a edição de 2016 do Vo-
dafone Rally de Portugal volta a contar 
com várias Zonas Espetáculo de grande 
extensão, como é o caso, por exemplo, 
das Especiais de Viana do Castelo e Fafe, 
cada uma das quais oferece uma ZE com 

DESPORTO AUTOMÓVEL

RALI ARRANCA EM 
GUIMARÃES A 19 DE MAIO
TEXTO: TIAGO MENDES DIAS • FOTOGRAFIA: MAIS GUIMARÃES

O MELHOR RALI DO MUNDO ESTÁ DE REGRESSO À REGIÃO NORTE DE 19 
A 22 DE MAIO. FACE AO ÊXITO RECORDE REGISTADO NO ANO PASSADO, 
A PROVA RENOVA-SE PARA OFERECER ÀS CENTENAS DE MILHARES DE 
ADEPTOS UM ESPETÁCULO SEM PRECEDENTES. O ARRANQUE ESTÁ DE 
NOVO MARCADO PARA O BERÇO: OS MOTORES COMEÇAM A AQUECER 
NO CAMPO DE SÃO MAMEDE, ESTANDO A PARTIDA AGENDADA PARA AS 
18H10. ANTES DISSO HÁ SESSÃO DE AUTÓGRAFOS COM INÍCIO ÀS 17H25.
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mais de 1,2 km de extensão, enquanto o 
troço de Baião conta com duas ZE com 
mais de 600 metros de comprimento ao 
longo da classificativa.

Estas Zonas Espetáculo são previa-
mente divulgadas e os respetivos 
acessos disponibilizados sob a forma 
de road books (que podem ser des-
carregados através de Short Link ou 
código QR), através de mapas e de 
sinalética própria colocada no terre-
no. A par da sinalética, a cor verde 
continuará a assinalar os limites 
das áreas destinadas ao público nas 
várias Zonas Espetáculo. É exclu-
sivamente nestas áreas que será 
possível ver as estrelas do Mundial 
em ação. Todas as restantes áreas 
são interditas ao público.

Na generalidade, o acesso às ZE do 
rali só será possível a partir de uma 
hora definida em cada caso, normal-

mente cerca de cinco horas antes 
da passagem do primeiro concor-
rente, o que permitirá uma desloca-
ção tranquila do público para o local 
do espetáculo.

Em quatro troços do rali – Caminha, 
Baião, Amarante e Vieira do Minho 
– os adeptos terão à sua disposição 
uma zona espetáculo especial, de-
signada “Fun Zone”, às quais pode-
rão aceder a partir da noite anterior 
à prova. A organização não se cansa 
de relembrar que a segurança, em 
particular, a do público é fundamen-
tal para o êxito do Vodafone Rally 
de Portugal. Assim, a presença do 
público só é permitida em locais 
escolhidos pela organização em 
função de critérios como acessibi-
lidade, visibilidade, espetacularida-
de e segurança, locais previamente 
preparados para os entusiastas deste 
desporto automóvel.

RETORNO ECONÓMICO
RECORDE EM 2015

Na edição de 2015, segundo o estudo 
elaborado por um instituto especiali-
zado independente, o impacto positivo 
direto na economia da região foi de 
65,2 milhões de euros, um número 
muito significativo, sobretudo se se ti-
ver em conta que quase metade desta 
receita correspondeu à exportação de 
serviços, uma vez que os gastos foram 
realizados por pessoas ou entidades 
residentes no estrangeiro.

O total do impacto económico do 
Vodafone Rally de Portugal cifrou-se 
em mais de 127 milhões de euros, se ao 
retorno económico direto se acrescen-
tar a notoriedade internacional para a 
região Norte, medida pela exposição 
nas diversas cadeias de televisão. •

PUB

“MANTER O VODAFONE 
RALLY DE PORTUGAL NO 

WRC É RESPONSABILIDADE 
DE TODOS” É A MÁXIMA 

REPETIDA POR PARTE DOS 
ORGANIZADORES.




