
MENOS VINHO,
MAS BOM

Fomos à Adega Cooperativa de 
Guimarães saber como estão a 

decorrer as vindimas. Haverá menos 
vinho, mas a qualidade está garantida.

VOLTA AO MUNDO EM BICICLETA
Hernâni Cardoso iniciou em 

Guimarães a volta ao mundo em 
bicicleta. Na Coreia do Sul, conta-

-nos como está a correr a aventura.

NESPEREIRA TEM SAMBA NO PÉ
Nesta edição, vibre com o Samba 
Lusitano e conheça a Associação 

Cultural Carnavalesca de Nespereira.
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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
DIRETOR ELISEU SAMPAIO

FRANCISCA E
MATILDE JORGE

No Clube de Ténis de Guimarães 
estão a nascer duas apostas 

para o futuro do ténis nacional.
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FICHA TÉCNICA COMO PUBLICITAR

O novo ponto de encontro de Guimarães 
com os vimaranenses, os residentes 
e os espalhados pelo mundo.

Quinta-feira, 06 de outubro, no dia 
em que comemoraremos o primeiro 
aniversário do Jornal Mais Guimarães, 
disponibilizaremos o nosso novo sítio 
na internet. Convidamos, desde já, 
todos os nossos leitores a conhecê-lo.

Abrimos uma nova janela de 
comunicação aos vimaranenses, um 
novo espaço de informação, de livre 
opinião. Ganharemos atualidade, 
proximidade com os nossos leitores.

Ganham todos os vimaranenses 
também, por passarem a dispor de 
informação rigorosa, independente 
e plural à distância de um simples 
clique. Os princípios que alicerçam 
este projeto são transversais a todos 
os meios, e creio que se sentem e se 
encontram facilmente nos conteúdos 
que desenvolvemos.

Fomos pioneiros em Guimarães, na 
produção, em 2013, de uma revista 
gratuita, que mesmo nessa condição, 
vai muito para além da futilidade e da 
publicidade (que tem mesmo de ter), 
e passamos a disponibilizá-la, para 

download gratuito, no decorrer do 
ano de 2014, a todos os vimaranenses 
espalhados pelo mundo. Em 2015, dois 
anos após o encerramento de três 
semanários em Guimarães, voltamos a 
inovar, criando o maior e mais completo 
semanário vimaranense, com 32 
páginas de informação generalista e 
desportiva (e todas as páginas a cores).

A expectativa é continuarmos
a crescer, consigo.

Obrigado a todos os 
que acreditam, como nós, 
em Guimarães com sinal Mais.

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@maisguimaraes.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

Mais Guimarães – A Revista é um órgão de 
comunicação independente e plural ao serviço de 
Guimarães e de todos os Vimaranenses.

Estas são as linhas que a definem:

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.

Design Gráfico e Paginação
Qoob Design Studio
Rua da Cruz D’Argola
Bloco A - 871 - Mesão Frio
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
4805-668 Guimarães

Fotografia da Capa
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Contacte-nos e conheça as
nossas campanhas de publicidade.

Telefone 253 537 250 Telemóvel 917 953 912
Email geral@maisguimaraes.pt

www.maisguimaraes.pt

Avenida D. João IV - 1576 Cv Direito
Urgezes 4810-534 Guimarães

WWW.MAISGUIMARAES.PT
É O NOVO CANAL DE COMUNICAÇÃO 
DO GRUPO MAIS GUIMARÃES
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TODOS OS MESES
A MAIS GUIMARÃES LEVA ATÉ SI

O QUE DE MAIS IMPORTANTE 
ACONTECE NA CIDADE BERÇO

E NO CONCELHO!

 COM SINAL MAIS
NESTA EDIÇÃO

28

28

28

28

28

28

28

A NOVA ESCOLA
DE MÚSICA DA SOCIEDADE
MUSICAL DE PEVIDÉM

VALTER HUGO MÃE

CLUBE DE TÉNIS DE GUIMARÃES

DIA MUNDIAL
DA SAÚDE MENTAL

COTIKOS
ILHA DOS PUXADOIROS

MANUEL MENDES 
VIMARANENSE MEDALHADO

TRAIL SOLIDÁRIO
NO VALE DO SELHO
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A PRIMEIRA MEDALHA 
OLÍMPICA PARA UM ATLETA 
DE GUIMARÃES CHEGOU NO 
PEITO DE MANUEL MENDES

DESPORTO 

FOTOGRAFIAS © MAIS GUIMARÃES

O ATLETA PARAOLÍMPICO VIMARANENSE DE NESPEREIRA, MANUEL 
FREITAS MENDES, CONQUISTOU A MEDALHA DE BRONZE, NA CATEGORIA 
T46 (CLASSE DE ATLETISMO PARA AMPUTADOS DOS MEMBROS 
SUPERIORES) NOS JOGOS PARALÍMPICOS QUE SE REALIZARAM NO 
RIO DE JANEIRO. MANUEL MENDES SEMPRE ACREDITOU “QUE PODIA 
GANHAR UMA MEDALHA”.
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A ASSOCIAÇÃO CULTURAL CARNAVALESCA DE NESPEREIRA É A RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DO 
CARNAVAL DA FREGUESIA E CONTA COM A ESCOLA DE SAMBA LUSITANA PARA A ANIMAÇÃO DA FESTA. 

DURANTE O RESTO DO ANO, ALÉM DA PARTICIPAÇÃO EM MARCHAS E DESFILES NOUTROS CONCELHOS, O 
GRUPO DE SAMBA OCUPA-SE DOS ENSAIOS E DOS PREPARATIVOS PARA O ENTRUDO.

Foi no parque de lazer da Arrochela que 
a Mais Guimarães teve oportunidade de 
assistir a uma espécie de roda de Samba 
à portuguesa proporcionada por parte 
dos 60 elementos da Escola de Samba 
Lusitana. A maioria deles é jovem, mas há 
quem, mesmo com o avançar da idade, 
não consiga desligar e continue rendido 
ao encanto e ao ritmo deste estilo mu-
sical brasileiro que um grupo de amigos 
não se acanhou de importar, “há, mais ou 
menos, 20 anos” para o berço da nação. 
O espírito comunitário destes sambistas 
foi descrito, tanto pelo atual presidente 
da Associação Cultural Carnavalesca de 
Nespereira, Manuel Jorge Castro, como 
pela vice-presidente, Cristina Ferreira que 
é porta-estandarte nos cortejos, como 
sendo “uma segunda família”. Ambos 
foram “empurrados” para a roda de 

Samba pelas filhas que desde cedo qui-
seram frequentar a Escola de Samba.“Eu 
deixei-a vir, mas comecei a envolver-me 
um bocadinho, a acompanhar, a ganhar 
o gosto a isto e fiquei até hoje”, lembra 
Manuel Jorge Castro. “Eu levava a minha 
filha aos ensaios e na nossa primeira saí-
da faltou uma pessoa, a direção na altura 
pediu-me. Fui a essa saída, por acaso, 
e fiquei para sempre, até agora”, conta 
Cristina Ferreira.

Embora não sejam naturais da fre-
guesia, moram os dois em Nespereira 
desde que se casaram, “cada um com 
o seu par”. Mas este não é um requisito 
para pertencer a este grémio: “Toda a 
gente de longe, de perto pode vir para a 
Escola de Samba, os ensaios são à sex-
ta-feira e quando já souber dançar bem 

ou tocar bem, arranja-se-lhe uma roupa 
e vai às saídas connosco”, convida a 
vice-presidente. 

Tudo começou com um Carnaval singelo, 
constituído por algumas raparigas “a 
dançar, com pompons e uma música 
gravada”. Nos anos seguintes começou 
a compor-se, “embora pobrezinha”, uma 
Escola de Samba, com baianas, meninas 
a dançar, as porta bandeiras, a bateria 
e roupa de samba. “Começamos com 
umas roupinhas muito simples, que fazía-
mos, até que compramos umas roupas 
no Brasil e aí, realmente, estourou com a 
Escola de Samba, foi um boom”, explica 
Cristina Ferreira em relação à ascensão 
do projeto. Voltou a ser o grupo a fazer 
as roupas, na sede até máquinas de 
costura tem. “Fazemos todas as nossas 

NESPEREIRA
TEM SAMBA NO PÉ

CULTURA BRASILEIRA

TEXTO: SOFIA PIRES • FOTOGRAFIAS © JOAQUIM MARQUES
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Hino da Escola de Samba. “Foi composto 
por todos em conjunto”, diz Manuel Jorge 
Castro. “Um fez uma quadra, outro uma 
frase, outro emendou uma palavra”, acres-
centa Cristina Ferreira. “E foi-se aperfei-
çoando”, completa o presidente.

Às memórias desta camaradagem que 
está patente em tudo o que fazem vão 
buscar peripécias que acontecem quan-
do vão para outros “sambódromos”. “O 
desfile a começar em Paços de Ferreira e 
a saia para a porta bandeiras tinha ficado 
em Nespereira, tivemos que vir a correr 
buscá-la”. O mais difícil de aguentar, que 
nem o samba consegue espantar, é a 
chuva e as temperaturas baixas. “O frio 
de congelar o cabelo. Tivemos uma saída 
de noite que acabamos a dançar com os 
quispos vestidos”, conta Cristina Ferreira.

O grupo participa em cortejos e marchas 
em várias localidades durante todo o ano, 
mas é em “casa” que a Escola de Samba 
Lusitana celebra o Carnaval, um dos 
entrudos com mais tradição no concelho 

de Guimarães. São centenas as pessoas 
que rumam a Nespereira para assistir ao 
desfile dos foliões, dos carros alegóricos, 
do grupo de bombos, da banda de músi-
ca e deste grupo de samba que percorre 
as principais ruas da freguesia. “O brilho 
da roupa é muito chamativo e Guimarães 
não tem tradição de Escola de Samba, 
por isso é tudo novidade”, atira Cristina 
Ferreira. Mas logo de seguida diz lamen-
tar que, além do Carnaval de Nespereira, 
nunca tenham desfilado na cidade-berço. 
“Não acho justo. Se as pessoas gostam 
deste tipo de dança e sabem dançar”, de 
sabafa sem nunca perder o sorriso. •

ASSOCIAÇÃO CULTURAL
CARNAVALESCA DE NESPEREIRA
Rua das Uveiras | Nespereira
4835-533 Guimarães
accnespereira@gmail.com
927 487 043 | 927 511 366

roupas e os penachos. Os homens 
encarregam-se de fazer a armação em 
ferro e as mulheres de decorar”, explica 
a vice-presidente da associação.

Em relação à música também são respon-
sáveis pelas composições para a bateria, 
no entanto, “música cantada” só têm a do 
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O ESCRITOR VALTER HUGO MÃE LANÇA NOVO ROMANCE, “HOMENS 
IMPRUDENTES POÉTICOS”, NA COMEMORAÇÃO DE 20 ANOS DE EDIÇÃO

A nova obra de Valter Hugo Mãe as-
sinala 20 anos de percurso literário, 
três anos depois de "A Desumani-
zação", obra aclamada por leitores 
e críticos de vários países, com um 
novo romance “Homens impru-
dentemente poéticos”, que a Porto 
Editora faz chegar às livrarias a 3 
de outubro. Na véspera, o livro foi 
apresentado no Porto, na Casa da 
Música, e no próximo domingo em 
Lisboa, no Teatro S. Luiz. 

A inspiração do seu sétimo romance, 
motivado pela tradição japonesa da hon-
ra e da espiritualidade, nasce de “uma 
espécie de susto bom. Essa mistura que 
o Japão é de deslumbrante, com sua 
delicadeza e aspiração à harmonia, e de 
fantasista e guerreiro. O Japão é profun-

damente animista, cheio de ideias de 
transcendência e fantasmagorias, como 
também se define por um brio rigoroso 
que resulta em códigos de honra aper-
tados e urgentes de defender.”

Segundo o poeta José Tolentino Men-
donça, este novo livro constitui «uma 
luminosa parábola que fica a reverberar 
muito tempo depois». Já o romancista 
Richard Zimler considera que «as fas-
cinantes personagens deste romance 
vivem num Japão que é ao mesmo 
tempo mitológico e íntimo, criado pela 
imaginação prodigiosa e profundamen-
te poética do autor».

O escritor descreve os seus 20 anos 
como “um processo de aprendiza-
gem. Escrever é sempre mais perto de 

perguntar do que de responder. Quero 
dizer, os livros ensinam-nos a pergun-
tar, o que nunca nos basta mas é o que 
nos motiva para as coisas. Creio que os 
livros me motivaram para a vida. Moti-
varam-me para cada questão da vida.”

Valter Hugo Mãe tem as suas raízes 
ligadas a Guimarães. “Eu, só não nasci 
em Guimarães porque o meu pai 
foi levado para o serviço militar em 
Angola. O meu pai era de Pevidém e 
a minha mãe de Candoso S. Martinho. 
De alguma forma, quando era miúdo, 
detestava não viver ali, tinha alguma 
inveja dessa proximidade entre todos, 
e do facto de os meus tios e os meus 
primos viverem juntos, e nós estar-
mos sozinhos em Paços de Ferreira”, 
recorda o autor à Mais Guimarães.•

20 ANOS DE
VALTER HUGO MÃE

LITERATURA

TEXTO: DIOGO OLIVEIRA • FOTOGRAFIAS © MAIS GUIMARÃES
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Desde 2013 que a AVE - Associação Vi-
maranense para a Ecologia, em parceria 
com outras entidades locais (Cineclube, 
Fraterna e Cor de Tangerina) e com o 
apoio da Câmara Municipal de Guima-
rães realiza, no último fim de semana 
de outubro, as Ecorâmicas. O evento 
consiste numa mostra de cinema do-
cumental sobre ambiente e sociedade, 
complementado com outras atividades.

Já foram abordados temas como Agri-
cultura e Produção Alimentar, Resíduos 
e Água. Este ano elegeu-se o Eco-A-
tivismo como tópico de discussão. A 
iniciativa é desenvolvida para o público 
em geral mas dispõe de um dia, com 
programa dedicado aos mais jovens, 
acessível apenas às escolas.

Dada a recetividade da comunidade 
escolar nas últimas edições, este ano a 
AVE pretende alargar o convite a todas 
as escolas do concelho. Neste âmbito, 
será desenvolvida a logística indispen-

sável para que, durante o ano letivo, 
seja possível levar as Ecorâmicas às 
escolas que não tiveram oportunidade 
de participar no evento.

A programação iniciar-se-á no dia 27 
de outubro com a exibição do filme 
Demain, vencedor do César de Melhor 
Documentário de 2016, em parceria 
com o Cineclube de Guimarães. O 
dia 28 será dedicado às escolas e, no 
fim de semana, serão exibidos vários 
documentários, intercalados por tertú-
lias, que contarão com a presença de 
diversos ativistas convidados a debater 
sobre as sessões. Brevemente, estará 
disponível em http://ave-ecologia.org 
toda a informação relativa à programa-
ção das Ecorâmicas 2016.

O evento, aberto a todas as pessoas inte-
ressadas, é gratuito e assenta numa or-
ganização voluntária e num conjunto de 
parceiros e apoios locais, que asseguram 
solidariamente os encargos financeiros.

AMBIENTE

ECORÂMICAS REFLETEM 
SOBRE O ECO-ATIVISMO

SEMANA DA 
MOBILIDADE 

PRETENDE 
APROFUNDAR 
CONSCIÊNCIA 

AMBIENTAL

Guimarães acolheu entre o dia 16 e 
22 de setembro a Semana Europeia 
da Mobilidade, que procurou sensi-
bilizar a população para os proble-

mas do ambiente e dos transportes. 
O evento destinado à promoção 

de comportamentos “mais verdes”, 
principalmente no que diz respeito 
à utilização de transportes, contou 
com 22 iniciativas ao longo de sete 

dias, incluindo a manhã sem carros, 
o passeio de bicicleta noturno e 
ainda a conferência “Mobilidade 

inteligente. Economia forte”. Orga-
nizada pela Câmara Municipal, com 
o apoio da Direção Geral da Mobili-
dade e dos Transportes da Comis-

são Europeia, a ação serviu para 
chamar a atenção para alguns dos 

problemas que afetam a mobilidade 
em Guimarães, visando diferentes 
segmentos da população e cum-

prindo todos os objetivos.

A Associação Vimaranense para a 
Ecologia (AVE) foi responsável pelo 
“Parking Day”, e o presidente, José 
Cunha, apesar de considerar que é 
necessário implementar “medidas 

mais audazes” para resolver os 
problemas de mobilidade de Gui-

marães, adiantou que, pelo menos 
nessa iniciativa, as pessoas escre-

veram as suas “reivindicações” e 
“conseguiram refletir” sobre a ques-

tão da mobilidade. O Laboratório 
da Paisagem promoveu actividades 
como “A Penha é nossa”, “Couros a 

pedal” e “Biodiversidade Go”.

TEXTO: CATARINA CASTRO ABREU • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS
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GUIMARÃES
CINEMA SOM
07 A 15 DE OUTUBRO

Guimarães Cinema Som é um novo 
conceito de festival de cinema/música 
em que crianças, curiosos e cinéfilos se 
juntam lado a lado para escutar, ver e 
pensar o melhor cinema que a huma-
nidade criou. O festival compõe-se de 
secções competitivas de filmes inter-
nacionais atendendo ao tratamento 
artístico do som com a presença dos 
realizadores, de um concurso de ban-
das sonoras originais para curtas-me-
tragens mudas, de mostras não com-
petitivas de filmes com música, ao vivo, 
para grande orquestra ou piano e ainda 
de um variado leque de workshops, 
conferências e masterclasses. 

NÓS MATÁMOS
O CÃO-TINHOSO
[ESTREIA ABSOLUTA]
SEXTA-FEIRA, 07 – 22H00
CCVF – Grande auditório
Teatro

O Centro Cultural Vila Flor foi o palco 
escolhido para a estreia absoluta da 
nova criação da companhia João Garcia 
Miguel. “Nós Matámos o Cão-Tinhoso” 
faz parte do Ciclo Ondas Africanas, 
um projeto que se baseia no trabalho 
combinado entre atores, músicos e 
artistas visuais africanos e portugueses. 
O período de formação deste projeto 
teve por base o livro de contos de Luís 
Bernardo Honwana, escrito em 1964, 
considerada uma obra primordial da 
literatura moçambicana moderna. Des-
tes contos formaram-se duas peças, 
uma que ficará em Angola e outra a 
ser realizada em Portugal, cuja estreia 
absoluta acontece em Guimarães. 

MARIA GADÚ
SEXTA-FEIRA, 21 – 22H00
CCVF – Grande auditório
Música

Maria Gadú traz ao CCVF o mais recente 
álbum, “Guelã”. Compositora, cantora e 
autora de temas que correm o mundo 
como “Shimbalaiê”, Maria Gadú é um 
dos nomes maiores da música brasilei-
ra da atualidade. “Guelã”, apresentado 
com grande sucesso no Brasil, é a pro-
va de um talento maior: letras cuidadas, 
melodias ricas de imaginação, canções 

que têm garras para se manterem fir-
mes no ouvido por muito tempo. 

UM INIMIGO DO POVO
SÁBADO, 29 – 21H30
CCVF- Grande auditório
Teatro

“Um Inimigo do Povo” é um retrato da 
tensão existente entre o indivíduo e o 
coletivo, entre a verdade individual e a 
hipocrisia do coletivo, e a escolha que 
temos que fazer entre uma e outra, por 
vezes manipulados pela imprensa e 
pelo poder. Em “Um Inimigo do Povo” 
(1882), o autor Henrik Ibsen expõe, de 
uma forma direta e crua, a rutura de um 
homem que descobre uma verdade e, 
confrontando-a com a cidade, aper-
cebe-se de que esta, manipulada pela 
imprensa e pelo poder, prefere viver na 
mentira. Discussões familiares, corrup-
ção, manipulação política, assembleias 
populares e apedrejamentos, tudo isto 
acontece quando o Dr. Stockmann, no 
início da peça, descobre que as águas 
da estância balnear (fonte de receitas 
da cidade) estão infetadas. 

O CÃO QUE CORRE
ATRÁS DE MIM (E O
AVÔ ELÍSIO À JANELA)
SÁBADO 22 E DOMINGO 23
Plataforma das Artes
e Criatividade - Teatro m/5

Este espetáculo é um retrato-memória da 
infância escrito a quatro mãos (duas mãos 
que não param quietas; outras duas que 
as acompanham e observam), em que 
há espaço para o medo, o risco, a rua, um 
cão que ladra (e talvez morda) e um avô à 
janela capaz de nos proteger pelo canto do 
olho. “Caco, porque é que estás a trepar?”, 
perguntava o meu avô Elísio. “Porque 
me chamo Caco, Caco, Caco…”, dizia 
eu a imitar o eco. O meu nome atirado 
contra uma montanha partir-se-ia em 
mil bocados. Quero dizer, em cacos. Tal-
vez não seja o nome mais respeitável 
do mundo. Um nome que é um pedaço 
de uma coisa partida. Mas é o meu.

OUTUBROGMR TV

AGENDA
CULTURAL

BICMINHO QUER
CRIAR 50 NOVOS
NEGÓCIOS
E APOIAR
EMPRESAS
VIMARANENSES

O BICMINHO inaugurou um pólo em 
Guimarães, nas instalações do Insti-
tuto de Design, na Rua da Ramada, 
zona de Couros.

Durante a cerimónia foi apresen-
tada a estratégia de intervenção 
em Guimarães para 2017-2020. A 
inauguração deste espaço na Cida-
de-Berço, pretende apresentar-se 
como uma resposta da instituição 
ao desafio lançado pelos empreen-
dedores e Pequenas e Médias 
Empresas de Guimarães. 

Mais de 30 por centro das empre-
sas apoiadas nos últimos 15 anos 
pertencem ao concelho de Guima-
rães. Até 2020, o objetivo é criar 50 
novos negócios capazes de gerar o 
aparecimento direto de 150 novos 
postos de trabalho e ajudar as 100 
empresas existentes a modernizar 
e internacionalizar a sua atividade.
Recorde-se que a taxa de sucesso 
do BICMINHO ronda os 92 por cen-
to, tendo já apoiado 200 empresas.
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veja a reportagem
na íntegra em gmrtv.pt
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FRUTO DA EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA 
NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, 

CONSULTORIA FISCAL E FINANCEIRA 
DOS SEUS FUNDADORES: EDUARDO 

FONTÃO, CARLOS PEREIRA E
ALFREDO PEREIRA, A FCA CONSULTORIA 

NASCE NO ANO DE 2010.

A empresa, com sede na Avenida de 
Londres em Guimarães, desde cedo 
apostou num posicionamento muito 
próximo dos seus clientes, pres-
tando serviços de contabilidade e 
cumprimento de obrigações fiscais, 
aconselhamento fiscal e gestão ad-
ministrativa de recursos humanos, 
de forma personalizada e ajustando 
o serviço a prestar às necessidades 
específicas de cada cliente.

Para Eduardo Fontão, este acompa-
nhamento torna-se cada vez mais im-
portante para o sucesso das empre-
sas, porque “o ambiente é fortemente 
concorrencial e mais exigente nos 
dias de hoje, e isto, aliado ao aumento 
exponencial das obrigações fiscais 
que as empresas têm de cumprir, exi-
ge que as empresas de contabilidade 
e contabilistas certificados, sejam não 
só o garante do cumprimento das 
obrigações contabilísticas e fiscais, 
mas também um conselheiro privi-
legiado do empresário, que o apoie 
efetivamente na gestão económico-fi-
nanceira do seu negócio. O que cons-
titui também um desafio, pois exige 
uma maior multidisciplinariedade de 
competências. O objetivo primeiro da 
FCA é que os nossos clientes perce-
cionem que o serviço que lhes presta-
mos adiciona valor ao seu negócio”.

“A NOSSA MAIOR SATISFAÇÃO 
É QUE AS EMPRESAS COM AS 
QUAIS TRABALHÁMOS NO
DIA-A-DIA NOS AUSCULTEM 
NAS MAIS DIVERSAS DECISÕES, 
DENTRO DAS ÁREAS DA 
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 
DOS CONTABILISTAS, 
COM IMPORTÂNCIA PARA 
O DESENVOLVIMENTO E 
CRESCIMENTO DO SEU NEGÓCIO.” 
 
EDUARDO FONTÃO 
Administrador da FCA Consultoria

De modo a garantir um serviço de 
qualidade aos seus clientes, a empresa 
tenta orientar a sua estratégia através 
de três vetores essenciais:

Previsibilidade no serviço:  o cliente seja 
avisado atempadamente e sempre com 
a mesma regularidade das obrigações 
que tem que cumprir, dos impostos que 
tem a pagar e em que prazo, etc;
Acompanhamento pro-ativo: apresen-
tando ao cliente os benefícios fiscais de 
que pode usufruir, por exemplo na con-
tratação de um novo trabalhador, ou num 
investimento produtivo que está a pensar 

fazer. E para ser pro-ativo é obrigatório 
que haja um relacionamento muito próxi-
mo e aprofundado com o cliente.
Estabilidade dos recursos humanos: 
imprescindível para a prestação de um 
serviço personalizado e ajustado às 
necessidades do cliente. 

Em Portugal, a instabilidade ao nível da 
legislação fiscal cria um ambiente desfavo-
rável para o desenvolvimento dos negócios 
e para o aumento do investimento.

Para Eduardo Fontão “O nível de tributa-
ção de um país e a estabilidade do seu 
sistema tributário, são variáveis impor-
tantíssimas para qualquer investidor 
internacional que estude uma localização 
para efetuar um determinado investi-
mento. Na união europeia sem fronteiras 
e com liberdade de circulação de bens, 
serviços e pessoas, estas variáveis tor-
nam-se ainda mais relevantes. Veja-se o 
que aconteceu por exemplo com o orça-
mento de estado para 2016 e o aumento 
da tributação sobre os combustíveis. As 
empresas transportadoras começaram a 
deslocalizar para Espanha o seu abas-
tecimento e o governo viu-se obrigado a 
criar uma legislação especial de devolução 
do imposto sobre produtos petrolíferos 
para as empresas de transporte. Mesmo 
numa dimensão nacional, a instabilidade e 
constantes alterações fiscais, são contra-
producentes e prejudicam o desenvolvi-
mento das empresas e da economia”.

Avenida de Londres, Praceta de 
Londrina, Bloco B3, Piso 1, Escritórios 1 
e 2 - Creixomil 4835-067 Guimarães
Telefone: 253 533 047 FAX: 253 532 062
Email: geral.fca@gmail.com
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É AO COMENDADOR ALBANO ABREU COELHO LIMA QUE A ESCOLA DE MÚSICA DA SOCIEDADE MUSICAL
DE PEVIDÉM (SMP) VAI BUSCAR O NOME, NUMA HOMENAGEM SENTIDA AO GRANDE BENEMÉRITO
DA INSTITUIÇÃO. “A PESSOA QUE ESTEVE SEMPRE DISPONÍVEL PARA APOIAR A SMP, EM MOMENTOS
DE MAIOR APERTO, E QUE ESTÁ NA PRESIDÊNCIA DA DIRECÇÃO HÁ QUASE TRÊS DÉCADAS”,
SUBLINHA VASCO SILVA DE FARIA, MAESTRO E RESPONSÁVEL PELO PROJETO. 

No próximo dia 15 cumpre-se o so-
nho de a Sociedade Musical de Pe-
vidém ter uma escola num edifício 
moderno e com todas as condições 
necessárias para o funcionamento 
da instituição. E como é de ensino 
que estamos a falar nada melhor do 
que voltar às raízes de um edifício 
que marcou a infância de muitos 
pevidenses: a EB1 do Bairro. A nova 
casa, mesmo no centro da vila de 
Pevidém, foi reconvertida durante o 
último meio ano, fruto de um inves-
timento do município de 371 mil eu-
ros, e será inaugurada quando se 
cumpre o 122º aniversário daquela 
instituição. Dentro de semana e 
meia começa a receber nas suas 
nove salas os alunos das várias 
áreas da música. 

O edifício encontrava-se devo-
luto desde o final do ano lectivo 
2009/2010, altura em que foi desati-
vado. Criar postos de trabalho, apos-
tar brevemente no ensino articulado 
e numa candidatura ao ensino oficial, 
tornando-o tendencialmente gratuito, 

são alguns dos objetivos da Socieda-
de Musical de Pevidém. É esta a pers-
petiva de Vasco Silva de Faria, diretor 
artístico da SMP. Ao Mais Guimarães 
diz estar “muito satisfeito” com o re-
sultado final e com cumprimento dos 
prazos na requalificação da escola: 
“Foi meio ano certinho, e hoje, temos 
um espaço que é mais do que sonhá-
vamos no início deste trajeto, que já 
vem de 2010. Temos muito a agrade-
cer a Domingos Bragança, por cumprir 
a promessa que nos fez em 2013”.

A escola da Sociedade Musical de Pevi-
dém surgiu pela quantidade de alunos e 
devido “ao espírito de missão”. “Quisemos 
ter condições para fazer melhor. Fomos 
crescendo, hoje temos um espaço bom, 
melhor do que alguma vez imaginámos”, 
sustenta. Neste momento a escola tem 
cerca de 100 alunos e 15 professores, na 
maioria formados na Sociedade Musical 
de Pevidém. Nas classes de instrumentos 
da banda, os professores são daquela vila 
vimaranense: “pelo menos 11 são daqui 
e gostamos que as pessoas sejam de cá 
porque há uma relação mais afectiva”. 

NOVE SALAS
PARA FORMAÇÃO

À Mais Guimarães, Vasco Silva de Faria 
descreve as valências da nova esco-
la: “tem sala de professores, serviços 
administrativos e secretaria, duas salas 
grandes onde funcionará a formação 
e iniciação musical. Gostávamos que a 
escola estivesse equipada com ateliers 
para crianças e bebés, mas neste 
momento só temos disponibilidade para 
acolher crianças a partir dos três anos”. 
“A sala maior é apoiada por arrecadação, 
onde podemos fazer o depósito dos ins-
trumentos. É no fim da rampa de acesso, 
para transportar instrumentos ou para a 
passagem de pessoas com mobilidade 
reduzida, que estará a sala onde vão 
decorrer as aulas de conjunto, quer seja 
as de orquestra, quer seja as do coro”. 

Além das nove salas - seis salas indivi-
duais, duas salas para iniciação musical 
e mais uma sala para as aulas de grupo 
– a escola da SMP dispõe de um espaço 
de estudos onde os alunos podem 

SONHO CUMPRE-SE
A 15 DE OUTUBRO

MÚSICA

TEXTO E FOTOS: ELISEU SAMPAIO
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passar os seus tempos de espera de 
uma forma confortável. “Estamos até 
a pensar em criar um serviço de apoio 
ao estudo porque temos condições 
para isso”, revela aquele responsável. A 
criação de um local “para que os alunos 
possam perceber como é que chega-
mos aqui” é também outra ambição.

Neste momento, aponta, “falta o 
recheio”, quer no que diz respeito ao 
mobiliário, quer instrumentos musicais 
e outros materiais de apoio, cujo “inves-
timento ideal rodaria os 100 mil euros”. 
“Não podemos fornecer um instrumen-
to a cada aluno que vem estudar. Isso 
torna-se impossível mas queremos ter 

alguma base que lhes permita come-
çar. Podemos ter dois exemplares de 
cada instrumento, assim como piano de 
cauda, para recitais. Precisamos de pelo 
menos um piano vertical, sendo que o 
ideal seria termos um em cada sala."

“Se amanhã poderemos ter uma or-
questra?”, questiona-se. Vasco Silva de 
Faria fica-se pelo “talvez”, frisando que 
esse é um dos sonhos a realizar. Mas 
o principal objetivo “é fazer crianças 
felizes através da música”. “Se antes 
o objetivo era formar músicos para a 
banda, hoje a perspetiva é um pouco 
diferente, passa por intervir na comuni-
dade através da música”, conclui.

SMP é uma organização 
incontornável na vida da 
vila de Pevidém e da própria 
cidade, formando para a 
música centenas de jovens. 
Onze dos professores da atual 
escola, que possuem formação 
superior, iniciaram o percurso 
musical na SMP. Fundada 1894, 
a Banda da Sociedade Musical 
de Pevidém, é conhecida 
um pouco por todo o país 
sobretudo pela participação 
em festas e romarias, mas 
também pela participação em 
vários concertos, no país e no 
estrangeiro. A instituição possui 
também uma Orquestra juvenil 
fundada pelo atual maestro 
Vasco Silva de Faria.

Em fevereiro de 2009, a 
SMP tornou-se Instituição 
de Utilidade Pública, “pelos 
relevantes serviços prestados 
à comunidade ao fomentar a 
cultura, contribuindo para a 
elevação intelectual e artística 
dos seus sócios e da população 
em geral”. Em setembro do ano 
passado, a Câmara Municipal 
de Guimarães atribuiu votos 
de louvor à Banda de Música 
de Pevidém, que se classificou 
no 1° lugar, e ao seu Maestro, 
Vasco Silva de Faria, que 
conquistou o prémio de melhor 
maestro do concurso no XVI 
Certamen Internacional de 
Bandas “Villa de Aranda”. Foi a 
primeira vez, nos 122 anos da 
Sociedade Musical de Pevidém, 
que a banda participou num 
concurso desta dimensão fora 
de Portugal, no qual estiveram 
presentes, igualmente, seis 
bandas do país vizinho, sendo 
que a Banda de Pevidém era 
a única associação musical de 
fora de Espanha.

122 ANOS
DE HISTÓRIA
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O PARAÍSO SEGUNDO 
LARS D. (2015)
Numa manhã de Inverno, Lars sai 
de casa e encontra uma jovem 
a dormir no seu carro. Ele é um 
escritor sexagenário e, poucas 
horas mais tarde, parte em 
viagem com a jovem deixando 
para trás um casamento de uma 
vida inteira e um romance inédito: 
"O Luto de Elias Gro".

O ESCRITOR E O SEU
PROCESSO DE CRIAÇÃO

LITERATURA

João Tordo foi o autor convidado da 
edição do mês de setembro da inicia-
tiva do Festival Literário Húmus, que 
durante um ano está a homenagear 
Raul Brandão. Serviu a ocasião para 
explicar o seu processo produtivo, que 
é “algo sofrido”, na medida em que trata 
de temas como “a insatisfação huma-
na” e a “a tendência do ser humano de 
que a vida deve ser de uma maneira 
que não é”.

Quanto à insatisfação humana e 
referindo-se ao conceito de paraíso, 
define-o como “o cessar da resistência”. 
“Quanto mais obstinado sou em relação 
a um objetivo, mais infeliz sou e como 
a vida se processa neste movimento 
infindável nunca poderei ser livre”, disse 
durante a conversa de quinta-feira. 
Contou que quando se confronta com 
o desafio de estar na pele de quem não 
é, como é o caso de uma das persona-
gens do seu romance “O Luto de Elias 
Gro”, uma mulher de 65 anos, vai buscar 
“a voz à infância”.

“Cresci com avó e irmãs que provoca-
vam uma cacofonia de vozes femininas. 
E eu andava ali à pesca, a esforçar-me 
para que elas gostassem de mim, num 

movimento que ainda não terminou”, 
confessa. O processo de criação tem, 
para João Tordo, um lado de maratona: 
“Escrever é quase como se estivesse a 
reter a procura da satisfação imediata – 
como aquela que obtemos via Face-
book – e coloco-me no desconforto de 
não ter respostas rápidas a estímulos 
constantes”.

Diz ainda que se sente pouco “à von-
tade” consigo próprio e que, por isso, 
através da escrita, tenta ver “tudo o 
que está cá dentro”, indica, enquanto 
aponta para o coração. É para isso que 
“desliga do mundo”: “não atendo nin-
guém porque senão não se faz nada”. 
Exige que se atravesse o mistério, que 
é a narrativa “sempre muito frágil”. “Às 
vezes a narrativa desmorona-se e tu 
não sabes porquê. São irrecuperáveis 
e isso causa uma dor, uma frustração 
terrível”, sublinha. Para João Tordo, es-
crever causa um “desconforto enorme” 
mas tem de se aceitar essa “dor” como 
parte do processo.

Urge a pergunta: mas o ato de escrever 
não tem reforços positivos? O escritor 
responde que sim e passa por “resolver 
a dor onde ela dói”.

João Tordo nasceu em Lisboa no verão 
de 1975. Formou-se em Filosofia e 
estudou Jornalismo e Escrita Criativa 
em Londres e Nova Iorque. Foi vence-
dor do Prémio José Saramago 2009 
com o romance “As Três Vidas” (2009). 
Publicou nove romances: “O Livro 
dos Homens Sem Luz” (2004), “Hotel 
Memória” (2007), “As Três Vidas” (2009), 
“O Bom Inverno” (2010), “Anatomia dos 
Mártires” (2011), “O Ano Sabático” (2013), 
“Biografia involuntária dos amantes” 
(2014), “O Luto de Elias Gro” (2015) e 
“O Paraíso segundo Lars D.” (2015). Foi 
finalista dos prémios Portugal Telecom, 
Fernando Namora, Melhor Livro de 
Ficção Narrativa da SPA e do Prémio 
Literário Europeu. Os seus livros estão 
publicados em vários países, incluindo 
França, Itália e Brasil. Como guionista, 
participou em várias séries de televisão, 
incluindo “O Segredo de Miguel Zuzarte” 
(RTP), “4” (RTP) e “Liberdade XXI” (RTP). 
Trabalha, ainda, como cronista e forma-
dor em workshops de ficção dedicados 
à Escrita Criativa e ao Romance. •

TEXTO: CATARINA CASTRO ABREU • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS



1717With Five nasceu em Guimarães
a 1 de Dezembro de 2015m, pelas
mãos de Armando Costa e Camille 
Virgitti, que apaixonadas pela cidade 
berço decidiram aqui criar o próprio 
negócio depois de muitos anos
a adquirir experiência
no exigente mercado francês.

Para Armando Costa, Guimarães reuniu 
as condições ideias para a criação 
da With Five, a cidade tem, segundo 
o responsável, “uma riqueza cultural 
moderna e um património histórico 
precioso. With Five pertence à indústria 
de design gráfico, que se encaixa 
perfeitamente ao lado do design têxtil, 
empresas de arquitetura e empresas 
gráficas tradicionais.

Armando Costa é o gerente e fotógrafo 
e trabalhou durante muitos anos 
para várias agências de publicidade, 
impressoras (pequenos e grandes 
formatos), bem como estúdios de 
fotografias em França.

Camille Virgitti é diretora artística de 
publicidade e tem experiência dentro 
o serviço "comunicação" para várias 
empresas antes de colaborar numa 
agência de publicidade em França 
durante mais de 5 anos. Com o domínio 
das ferramentas de criação gráfica, 
projeta e formata os apoios imaginados 
por seu co-fundador, com cuidado e rigor.

O que distingue a With Five, para 
Camille Virgitti, é a perícia e um fundo 
cultural francês, o que nos permite 
oferecer um olhar novo e diferente 
sobre como falar de uma empresa 
através de ferramentas modernas de 
comunicação. With Five tem como 
objetivo de trabalhar sempre com 
originalidade e qualidade”.

A With Five oferece um vasto leque de 
serviços para particulares e empresas: 
Para particulares, o serviço para 
a criação de convites (casamento, 
aniversário ...) e objetos publicitários 
(crachas, étiquetas adesivas, stickers...), 
impressão de imagens e fotos 
(pequenos e grandes formatos); Para 
os profissionais, desenvolvimento de 
publicidade em todos os meios de papel 
e digital. Criação de logótipo e papelaria 
corporativa (cartões de visita, papel 
timbrado, envelopes personalizados, 
pastas personalizadas...); cartazes e 
folhetos promocionais; brochuras e 
catálogo; publicidade em viaturas; 
serviço de fotografia: shooting de 
produtos; espaços comerciais (lojas, 
restaurantes, escritórios, institutos…); 
aconselhamento em decoração de 
espaços comerciais; websites, blogs, e 
páginas de facebook…

Os serviços prestados pela With Five 
já permitiram criar laços com algumas 
empresas de referência em Guimarães, 

É UM ESTÚDIO DE DESIGN GRÁFICO, IMPRESSÃO E PUBLICIDADE, 
QUE PRESTA O SERVIÇO DE APOIO A PARTICULARES E 
PROFISSIONAIS NA PRODUÇÃO DE MEIOS PUBLICITÁRIOS 
ADAPTADOS ÀS SUAS NECESSIDADES.

WITH FIVE

como a Sousa e Pereira Consultores 
- Contabilidade e Finanças, Estaminé 
Cafetaria, Set Club House, The Tree 
Wellness - SPA, Ginasio e cabeleireiro, 
Viela, Quinta Picouto de Cima 
Etilabel e Pack To.

A médio prazo, os fundadores da 
empresa pretendem lançar dois novos 
projetos associados ao atual universo 
profissional: Desenvolver um "Laboratório 
de Imagens", que vai oferecer uma 
galeria de exposição com apresentação 
de vários artistas (fotógrafos, pintores, 
ilustradores...), com venda de imagens e 
fotos, e criar uns ateliers para introduzir 
as crianças na criação visual, ensinando-
lhes, a partir de uma ideia, a encontrar 
varias formas de criação.

With Five, Lda
Rua Camilo Castelo Branco, 134
4810-435 Guimaraes

T. 253 188 866
Tlm. 925 643 693
a.costa@with-five.pt

Conheça os nossos
projetos em www.with-five.pt
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PRODUÇÃO DE VINHO
POUCO MAS BOM

VINDIMAS 2016

A Mais Guimarães foi, no início da época 
das vindimas, à Adega Cooperativa 
de Guimarães para saber como será a 
colheita deste ano. O presidente da agre-
miação, Sequeira Braga, descreve que se 
trata “de uma atividade agrícola e, como 
tal, está exposta ao tempo”. “Não é de es-
tufa e não é uma atividade industrial sob 
coberto. Este ano tivemos uma nascença 
de uvas muito boa mas isso tem a ver 
com o clima do ano passado. O que nas-
ce este ano foi formado no ano passado, 
na altura da primavera, simultaneamente 
à formação das flores nas laranjeiras”, 
explica. Daí o saber popular de que “num 
ano de laranja” espera-se que no ano 
seguinte o vinho seja bom.

O responsável avança que “o início do 
desenvolvimento das videiras começou 
tarde, porque o inverno arrastou-se frio 
até mais tarde”. “Isso não tem nenhum 
problema para a cultura e poderá até ter 
alguma virtude: faz com que as videiras 
fujam ao período das geadas tardias. 
Nasceu tarde e nasceu muito. Mas a 

primavera muito chuvosa levou a que as 
vinhas fossem atacadas por um fungo, 
que é comum no mundo todo, o míldio, e 
que faz com que os cachos morram. Este 
fator condicionou uma perda de produ-
ção”, revela Sequeira Braga. 

Os produtores que acompanham de-
vidamente as vinhas e que controlam 
esse fungo conseguem ter produções 
tão boas como o ano passado. “Em 
alguns casos, há um pouco menos 
de produção e noutros casos existem 
razias e não têm nada para colher. 
Tudo vai da forma como se controlou, 
através dos tratamentos fitossanitários, 
essa doença. Foi um ano extremamente 
difícil de controlar”, esclarece o presi-
dente da adega, acrescentando que 
“as videiras chegaram a setembro 
em stress hídrico”. “Mas a chuva do 
início do mês de setembro fez com 
que a uva chegasse à época das vin-
dimas”, relata. As vindimas decorrem 
um pouco por todo o concelho, de 
22 de setembro a 10 de outubro. 

O míldio provavelmente vai significar 
uma quebra de produção entre 10 e 20%, 
comparativamente com o ano passado: a 
média anual de produção da adega é de 
500 mil litros. Este ano, numa perspetiva 
“mais pessimista”, segundo Sequeira 
Braga, poderá cair para 400 mil litros. 
Sublinha ainda que este fungo condicio-
nou o Douro, o Alentejo, a Estremadura, 
Espanha, o Champagne e Bordéus. 

Na produção de vinho há uma realidade 
incontornável: não nascem mais uvas 
para além daquelas que vieram até ao 
final do inverno. “Ou se conserva aque-
las até à vindima ou não se tem vinho”. 
Revela ainda que “não há solução para 
as situações de perda”, sublinhando que 
“a região dos vinhos verdes tem um 
seguro de colheitas”, sendo que “todos 
os produtores pagam um seguro que 
só cobre certos riscos como a geada, 
o incêndio, ventos muito fortes e mais 
alguns. Apenas riscos climatéricos”. “Não 
existe cobertura para a chuva persis-
tente que foi o que provocou o míldio. 

TEXTO: CATARINA CASTRO ABREU • FOTOGRAFIAS © MAIS GUIMARÃES

A CHUVA DURADOURA QUE SE PROLONGOU PELA PRIMAVERA PROVOCOU O FUNGO QUE MATOU
ALGUNS DOS CACHOS DAS VIDEIRAS QUE PRODUZEM O VINHO VERDE. A QUANTIDADE DE VINHO
QUE SAI DA ADEGA COOPERATIVA DE GUIMARÃES, COM 120 SÓCIOS ATIVOS, VAI SER MENOR
DO QUE A MÉDIA ANUAL DE 500 MIL LITROS. MAS A QUALIDADE, ESSA, ESTÁ MAIS
DO QUE GARANTIDA, ASSEGURA O PRESIDENTE DAQUELA INSTITUIÇÃO, SEQUEIRA BRAGA.
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Por via do seguro não há alternativa e é 
um prejuízo que os produtores têm que 
assumir”, diz. 

A vinha tem uma tradição de não re-
correr a apoios porque é a postura dos 
produtores e do Estado. Existem apoios 
para a reconversão de vinhas, “que 
são muito bons”, e que já funcionam 
desde o ano 2000. “A vinha foi sempre 
entendida como a cultura dos ricos, o 
que não é verdade e, por isso, ficamos 
de fora de quase todos os apoios. A 
vinha é uma cultura lucrativa mas não 
é a cultura dourada que querem pintar. 
Dá muito trabalho, muitas despesas e, 
no final, há anos em que se tira mais e 
outros em que se tira menos”, pontua o 
também produtor de vinho.

“Cultura com enorme potencial na 
região dos vinhos verdes”, “nomeada-
mente em Guimarães”, “mercados a 
crescer” são algumas das caracterís-
ticas destacadas por Sequeira Braga 
quando fala deste modo de vida. “Todo 
o mundo quer beber os nossos vinhos:  
Japão, Brasil, Estados Unidos, Europa do 

Norte”, ao mesmo tempo que reco-
nhece a necessidade de “gerar mais 
valor no vinho”. “Estamos a falar em 
milhares de operadores e é difícil que 
todos remem para o mesmo lado. Mas 
toda a cadeia fica ganhar e os proveitos 
chegam a todos”, conclui.

O Praça de S. Tiago é a marca de exce-
lência da Adega Cooperativa de Guima-
rães e existe nas gamas branco, tinto, 
espadeiro, reserva e vinhão (estes últi-
mos de gama mais alta). De uma gama 
mais baixa – e o vinho mais vendido – é 
o Adega Cooperativa branco, rosé e 
tinto. O tinto verde é, segundo Sequeira 
Braga, “um vinho étnico”, sobretudo 
consumido pela população local “que 
cresceu com os vinhos verdes”. Apesar 
de não ser um vinho muito direcionado 
para a exportação, é um produto que tem 
uma “boa aceitação, ainda que residual” 
no Japão para acompanhar sushi. 

A Adega Cooperativa de Guimarães 
(ACG), estabeleceu-se em 1963, em 
Fermentões, com o objectivo de receber, 
vinificar e comercializar as uvas dos seus 

cooperadores. Graças às evidentes van-
tagens que a associação de produtores 
em cooperativas apresentava, a Adega 
Cooperativa de Guimarães rapidamente 
floresceu tendo chegado a agregar 250 
viticultores do concelho de Guimarães. 
Hoje são cerca de 120 sócios. Durante 
os anos setenta e oitenta, a realidade 
agrícola da região sofreu profundas 
alterações, consumando-se no abandono 
da atividade vitícola, o que se refletiu na 
representatividade da ACG.

Desde 1999 que a Adega Cooperativa 
de Guimarães desenvolveu um serviço 
técnico de apoio e assistência aos 
viticultores que visa a maximização dos 
rendimentos dos vinhedos e a produção 
de vinhos com elevada qualidade de 
acordo com as exigências do mercado. 
Prestígio que se consuma na conhecida 
marca Praça S. Tiago. •
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Direita e esquerda. Dois lados de uma 
fronteira artificial traçada num mo-
mento em que a histórica Revolução 
Francesa colocou os partidários do rei 
à direita e os revoltosos jacobinos à 
esquerda. Situação e rutura, ordem e 
movimento, conservadores e progres-
sistas, expressam essa divisão. Gra-
dualmente a dicotomia “antitética”, como 
afirma Norberto Bobbio, descobriu tam-
bém divisões na economia, nomeada-
mente o poder dos que detêm os meios 
de produção e da submissão a que estão 
obrigados os que apenas contam com a 
sua força de trabalho para oferecer. 

São poucos os que se afirmam de 
direita, apesar de, claramente refuta-
rem a esquerda. Por outro lado a direita 
ganha propriedades que a mesma diz 
desconhecer através das diferenciações 
e fronteiras que os assumidos de es-
querda lhe lembram. Apesar de tudo, a 
esquerda faz por existir bradando a sua 
presença a todo o momento, enquanto 
a direita, grosso modo, faz tudo para 
não dar nas vistas, agindo de acordo 
com a crença na existência da invisibili-
dade de uma mão que, enquanto agente 
fautor da economia justa, parece estar 
sempre do lado dos mais fortes. 

A questão todavia aqui trazida é a de 
saber se, verdadeiramente, um indiví-
duo é exclusivamente de um lado desta 
divisória? Sendo o indivíduo alguém 
inteiro, custa-nos imaginar que alguém 
possa ter existência dividida. Mas, está 
bom de ver, esta forma de colocar o 
problema está desde logo errada por-
quanto primeiro fez-se a criação de es-
querda e direita e depois pediu-se aos 
indivíduos para escolher. Calha assim 
que só determinada crença utopica-
mente sustentada acomete pessoas em 
grupos, assim desindividualizando-as, 
retirando-lhes do seu ser e, em certas 
situações, desumanizando-as em favor 
de uma qualquer crença, muitas vezes 
para além da razão.

Vejamos um caso em concreto. Se não 
todos, pelo menos a maioria dos portu-
gueses percebeu que Portugal se divide 
hoje entre esquerda e direita. E, dentro 
dessa divisão, acometeram-se duas 

realidades em disputa surda: de um 
lado estão os funcionários públicos, ou 
agentes do Estado e do outro estão os 
agentes privados, nomeadamente agin-
do e vivendo no que habitualmente se 
designa por sociedade civil. Os agentes 
da sociedade civil culpam a existência 
excessiva do Estado e logo, de de-
masiada gente vivendo dele. E, como 
consequência, admitem que a falência 
que assola Portugal advém desse facto. 
Por seu lado, os viventes do Estado 
acusam a sociedade civil de, não só não 
produzir o suficiente, como de delapi-
dação do Estado por não contribuir com 
o que deviam contribuir para dar corpo 
a um Estado são. Daí o persistente dis-
curso da existência de uma economia 
subterrânea e fuga ao fisco, apesar de 
já se se ter percebido que tal é cada vez 
mais difícil de acontecer. 

Parece uma simplificação mas, de todo, 
não é. Basta conversar com alguns re-
presentantes de um e outro lado, estar 
atento à repentina musculação das ins-
tituições do Estado e, em simultâneo, 
não escapar uma crescente presença 
de discursos extremados. As pernas 
do Leviatã agem, dia após dia, cada 
vez com maior ferocidade. Os apelos 
de grupos nacionalistas ganham cada 
vez mais adeptos. Num e noutro caso, 
perde toda a gente.

Exemplo prático: qualquer notícia sobre 
baixas médicas da Segurança Social é 
realizada atualmente com base numa 
estranha métrica em qua a palavra 
“fraude” é protagonista. Ninguém sabe 
quantas baixas existem hoje. Mas o ba-
lanço das fraudulentas ocupa o espírito 
de qualquer um. Todavia, é de colocar a 
hipótese de tais baixas fraudulentas re-
sultarem de uma construção médica da 
fraude, ato perpetrado pelos médicos a 
quem está acometido o trabalho fiscali-
zação e avaliação, vulgo, junta médica.   

Ora, desde o início da crise de 2008 o 
desemprego tem baixado através de 
duas vertentes essenciais: emigração e 
criação do próprio emprego através de 
microempresas. Tratam-se de empresas 
cujo empregado é também funcionário. 
Sempre que um destes empresários 

adoece e socorre-se da Segurança So-
cial, em caso de baixa e verificação da 
junta médica, na maior parte dos casos 
é-lhe aplicada a suspensão compulsi-
va da baixa. Porquê? Munido de uma 
informação colhida nos serviços, os 
três médicos avaliadores não avançam 
imediatamente para o estado de saúde 
da pessoa. A sua primeira questão, 
invariavelmente é: “tem uma empresa?”. 

Para além de retórica subjacente (a 
Segurança Social sabe quem é e não 
é empresário), a primeira pergunta do 
médico está nas antípodas do “ato 
médico”. É, de todo, uma pergunta que 
enuncia um preconceito. Já existe de-
cisão e a pergunta tem como objetivo 
simular, da mesma forma como, na 
maior parte dos casos, um destes mé-
dicos simula a seguir um desinteressa-
do e nada empenhado ato de interesse 
médico. Neste caso, o médico já sabe 
antecipadamente, sem sequer ver ou 
perguntar, que está perante alguém 
que não pode estar doente: trata-se de 
um empresário e por isso “está bom 
para trabalhar”. Que vergonha!

É evidente que a desumanidade e a 
burocracia tomaram conta da profissão 
médica. Mas daí aos médicos deixarem-
-se ocupar pela ideologia numa decisão 
em que devia estar, exclusivamente, 
presente o conhecimento, a técnica e 
o interesse da medicina vai um grande 
desvio. Constrói-se desta forma uma 
falácia da qual ninguém fala: a fraude 
da junta médica. Porque não consta 
em lado nenhum que o juramento de 
Hipócrates distinga o doente empresá-
rio do doente não empresário, man-
dando ajuizar por ato positivo o que de 
negativo tem determinado estado de 
saúde. Uma medicina ideológica é uma 
medicina discriminatória, estereotipada 
e preconceituosa. Convém combate-la.

 Esser Jorge Silva 
Sociólogo

ARTIGO DE OPINIÃO

OS MÉDICOS
IDEOLÓGICOS
TEXTO: ESSER JORGE SILVA • FOTOGRAFIA: JOAQUIM LOPES
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DIA MUNDIAL DA SAÚDE MENTAL
ESTIGMA EM SAÚDE MENTAL:
DUALISMO MENTE-CORPO

SAÚDE

A reflexão milenar do Homem acerca 
da origem da doença mental tem sido 
tumultuosa e os dogmas dominantes, 
que têm procurado esclarecer a etiolo-
gia e o tratamento destas perturbações, 
têm variado muito ao longo do tempo. 
Hipócrates (460 a.C–370 a.C) tentou 
contrariar as teorias demonológicas 
então vigentes, defendendo a natureza 
médica da doença mental. Na Idade 
Média (séc.V–séc.XV) vigoraram as 
concepções morais que preconizavam 
tratamentos humilhantes e desumanos. 
No século XVIII, Pinel, partidário das 
ideias iluministas, defendeu a separa-
ção dos doentes mentais dos crimino-
sos, a desencarceração dos enfermos e 
a humanização dos tratamentos. 

No século XX, o movimento da psiquia-
tria comunitária veio advogar a reabili-
tação e a integração social dos doentes. 
Estas diferentes épocas da História da 
Humanidade ilustram a dificuldade de 
pensadores, leigos e cientistas para 
entenderem de forma clara e consen-
sual a doença mental. No âmbito desta 
nebulosidade, a concepção filosófica 
do dualismo cartesiano, defensora 
que o Homem é composto de uma 
substância pensante (mente) e uma 
substância extensa (o corpo), paira 
ainda hoje sobre as sociedades con-
temporâneas, contribuindo para muito 
do misticismo e do estigma associado 
à doença psiquiátrica. 

Se por um lado, um leigo facilmente 
entende e aceita que uma Insuficiência 
Cardíaca decorre de um funcionamen-

to deficiente de um órgão concreto, o 
coração, por outro lado, a compreensão 
de que, por exemplo, a Esquizofrenia é 
resultado de uma disfunção do cérebro 
é menos clara para a opinião pública, 
mas também para alguns quadrantes 
da comunidade científica. Esta dificul-
dade em entender o cérebro como a 
origem da doença mental contribui, 
sob diversas formas, para a alienação 
do doente, e, consequentemente, para 
o estigma que lhe está associado. A 
alusão frequente de que "o coração 
sente", no sentido da emoção, por 
muito romântica que seja, é falsa. O 
cérebro é que sente verdadeiramente e 
que determina a nossa personalidade, 
influenciado, claro, por vários factores 
biológicos e ambientais. 

Se porventura fosse possível realizar 
um transplante de cérebro do indivíduo 
A para o B, eles continuariam a ser 
os mesmos, mas no corpo do outro. 
Somos, quer queiramos quer não, um 
ser biológico, por muito redutora que 
o narcisismo humano considere esta 
constatação. Não existe mente sem 
corpo, sem cérebro. Assim, há que per-
ceber definitivamente que os doentes 
mentais são pessoas que padecem de 
uma doença médica e compreender o 
seu sofrimento, as suas limitações e as 
suas necessidades. 

Termino referindo o estereótipo estig-
matizante, veiculado frequentemente 
pelos meios de comunicação social e 
pela indústria cinematográfica de uma 
forma questionável e artificiosa, de que 

estes seres humanos são muito perigo-
sos. A este propósito, limito-me a citar 
um de muitos estudos que contraria 
este preconceito: “não há evidências 
que os doentes com Esquizofrenia, em 
comparação com a população em geral, 
tenham maior risco de comportamen-
tos violentos criminosos.” *

* Criminal offending in schizophrenia over 
a 25-year period marked by deinstitu-
tionalization and increasing prevalence 
of comorbid substance use disorders. 
Wallace C, Mullen PE, Burgess P. Am J 
Psychiatry. 2004 Apr; 161(4):716-27.

PERFIL
Luís Oliveira Fonseca 
Médico Psiquiatra do Departamento 
de Psiquiatria e Saúde Mental 
do Hospital da Senhora da 
Oliveira Guimarães, EPE, Luís 
Oliveira Fonseca é autor nas 
áreas da Escrita e da Música 
(www.reverbnation.com/
luisoliveirafonseca). 

FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS
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40 ANOS DO GABINETE DE IMPRENSA

ANTÓNIO JOSÉ SEGURO
EM GUIMARÃES
TEXTO: ESSER JORGE SILVA • FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

António José Seguro, professor de 
Ciência Política é o próximo orador 
convidado a participar nas come-
morações dos 40 anos do Gabi-
nete de Imprensa – Associação de 
Profissionais e Colaboradores da 
Comunicação. O ex-Secretário Geral 
do Partido Socialista proferirá uma 
conferência sobre “Transparência 
e Reforma Eleitoral” no dia 7 de 
Outubro, pelas 21:30 horas no Salão 
Nobre da Sociedade Martins Sar-
mento em Guimarães.

O jornalismo é uma atividade que 
entronca com as variadas dinâmicas 
que dão forma à vida em socieda-
de. O campo jornalístico impõe-se 
pela sua natureza crítica, pelo seu 
figurino intranquilo e pela obriga-
toriedade, autoimposta, de tocar 
no que existe mas não se move. O 
jornalismo está assim numa posição 
privilegiada para, ao questionar-se, 
obrigar a pensar, não só sobre si, 
mas também sobre as novas neces-
sidades e novos objetivos comuns.
É nesta perspetiva que o GI – Associa-
ção de Profissionais e Colaboradores 
da Comunicação, compõe uma série de 

propostas à sociedade: debater com base 
na mudança. Com destacadas figuras 
do panorama nacional e uma ampla 
assistência o GI debateu recentemente 
o racismo nas suas variantes. “Trans-
parência e Reforma Eleitoral” é o tema 
escolhido por António José Seguro. 

A “transparência” nos atos políticos 
como forma de melhoria da saúde 
democrática tem sido tema de análise 
em vários fóruns. Sociedades trans-
parentes são mais justas funcionando 
com uma aplicabilidade mais eficiente 
dos recursos públicos. Os países que 
adotaram formas de controlo político 
com vista à transparência nos proces-
sos da administração pública acele-
ram progressos da condição humana, 
acedendo, com essas práticas, a 
estados avançados de resposta social. 
A “reforma eleitoral” em Portugal, 
há muito reivindicada por diversos 
setores da sociedade, parece consti-
tuir-se num tema de mãos dadas com 
a questão da transparência.         

O momento que se vive atualmente em 
Portugal constitui, grosso modo, um 
desafio para a introdução de questões 

sobre o funcionamento das instituições 
de poder. Seja na forma como se realiza a 
democracia ou nos hábitos institucionais 
tornados norma, o momento convoca 
um campo vasto de interrogações e 
apela a discussões com vista ao reen-
contro entre as pessoas, as instituições 
políticas e as formas de governação. 

Por outro lado, o GI pretende também 
proporcionar aos Jornalistas e profissio-
nais da Comunicação em geral e, aos 
vimaranenses em particular, a possi-
bilidade de contacto e discussão com 
variadas temáticas da atualidade, tendo 
como objetivo contribuir para uma 
melhor literacia mediática. Contará para 
tal com a experiência e conhecimento 
de um vasto número de profissionais de 
reconhecida qualidade, a que se junta 
agora o Dr. António José Seguro. •
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HERNÂNI CARDOSO
A VOLTA AO MUNDO EM BICICLETA

AVENTURA

EM 2014, GUIMARÃES FOI O LOCAL ESCOLHIDO DA PARTIDA 
PARA UMA AVENTURA. HERNÂNI CARDOSO INICIA A VOLTA 

AO MUNDO DE BICICLETA E, DA COREIA DO SUL, FAZ UM 
LEVANTAMENTO DE COMO TEM CORRIDO A VIAGEM.

Talvez se Júlio Verne soubesse da his-
tória de Hernâni Cardoso, não necessi-
tasse de ter escrito uma de aventura de 
uma personagem fictícia. Em vez disso, 
o francês ter-se-ia inspirado na história 
do português para nos contar uma 
história baseada em fatos reais.

Hernâni Cardoso, gaiense de 56 
anos, divorciado e sem filhos, ex-
-militar licenciado em Jornalismo, já 
pedalou mais de 800 dias durante 
20 mil quilómetros por 40 países em 
três anos e cinco meses. A viagem 
tem decorrido com altos e baixos 
devido, sobretudo, ao calor e à 
adaptação à comida local. No en-
tanto não tem sido uma viagem com 
muitos sobressaltos.

Hernâni faz um relato à Mais Guima-
rães de um momento em que sentiu 
algumas dificuldades: “O único momen-
to menos bom foi no norte da Índia, 
no estado do Rajastão, quando fui 
atropelado por um camião do Exército 
Indiano que fazia parte de uma coluna 
militar. Por momentos pensei que a 
viagem tinha terminado ali, mas não, foi 
só o estrago material da bicicleta e uma 
clavícula partida. Foi quase um mês e 
meio sem poder pedalar”. Em Seoul per-
deu o cartão de crédito que uso para le-
vantar dinheiro no Multibanco e esteve 
de estar quase 1 semana à espera que 
chegasse um novo de Portugal.

Atualmente na Coreia do Sul, o gaiense 
teve nos primeiros dias no país re-

cheados de percalços, um furo à saída 
do aeroporto, uma bomba que não 
funcionava que o obrigou a gastar 80 
euros de táxi, a perda do cartão Visa e a 
dificuldade inicial em entender a língua. 
As maiores dificuldades têm sido com 
a habituação à comida local e à falta de 
higiene alimentar, particularmente na 
Índia, Myanmar e Camboja, o que signi-
fica muito tempo com disenteria. Fora 
disso a falta de substância na comida 
em Sumatra (Indonésia) que conjugado 
com a dificuldade do terreno, o calor e 
humidade quase o levou a desistir. 

“No Vietname num pequeno restau-
rante junto à estrada. Era quase uma 
da tarde, estava com fome e vi que aí 
vendiam arroz frito. Parei e pedi um 

TEXTO: DIOGO OLIVEIRA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS
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arroz frito que vinha acompanhado de 
carne. A senhora estava incrédula com 
o meu pedido e, enquanto aguardava 
sentado numa mesa, notei que havia 
mexericos entre os outros clientes viet-
namitas. Quando o prato chegou, que 
especto e gosto fantásticos... Comecei 
a comer. Durante a refeição, quando um 
vietnamita se senta na minha mesa e 
começa uma conversa comigo sem que 
eu percebesse qual era o assunto. Ele 
apontava para a minha comida enquan-
to eu comia. Até que começou a imitar 
o ladrar dos cães. Aí percebi logo, a car-
ne era de cão, mas continuei a comer”, 
relatou Hernâni, em mais um episódio 
desta aventura. 

Outra situação também caricata, a nível 
de burocracia, foi ter de sair de um país, 
a China, porque o passaporte já não ti-
nha espaço para vistos e consequente-
mente para a extensão do visto chinês. 
De tudo o que já lhe aconteceu, Hernâni 

destaca “as amizades que fez no Irão” 
e que o levaram “a uma segunda visita 
àquele país num espaço de dois me-
ses”. “Um mês em Goa foi maravilhoso. 
Na China, Kunming, estive em festas 
com pessoas sem falarmos uma língua 
comum, mas divertimo-nos imenso. Ter 
dormido na casa que se diz ter sido o 
quarto onde viveu Vasco da Gama em 
Forte Cochin, na Índia foi um momento 
arrepiante e fantástico”, garantiu.

Tem sido “extremamente bem recebi-
do por onde tem passado”. “Nunca fui 
recebido mal em nenhum lado, nunca”, 
frisou. Quando em alguns países vêm a 
bandeira de Portugal gritam pelo nome 
de Portugal, Hernâni sente-se “cheio de 
orgulho”.

No currículo da viagem conta com 
passagem pelos Açores, Madeira e 
Desertas, Espanha, Ceuta, Marrocos, 
França, Tunísia, Vaticano, San Marino, 

Bósnia Herzegovina, Croácia, Montene-
gro, Albânia, Kosovo, Macedónia, Bulgá-
ria, Roménia, Moldova, Ucrânia, Grécia, 
Mount Athos, Turquia, Israel, Palestina, 
Egipto, EAU, Irão, Bahraim, Omã, Sri 
Lanka, Maldivas, Índia, Malásia, Indo-
nésia, Singapura, Tailândia, Myanmar, 
Camboja e Vietnam.

No seu horizonte, e depois da passa-
gem pela Coreia do Sul, segue-se o 
Japão, Taiwan, China, a Coreia do Norte 
(se for possível), Hong Kong, Macau, Fi-
lipinas, Malásia, Brunei, Indonésia, Timor 
Leste, Austrália, Vanuato e Nova Ze-
lândia. Depois vai atravessar o Oceano 
Pacífico em direção aos Estados Unidos 
e termina na África em 2022.

Resta-nos acompanhar esta aventura 
que certamente vai inspirar, não Júlio 
Verne, mas outros escritores. •
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CULINÁRIA LITERATURA

CHEF 
ITALIANO 
DAVIDE 
MALIZIA EM 
GUIMARÃES

"UMA PONTE 
ENTRE O 
PASSADO E
O FUTURO"

O chef Davide Malizia, especialista em 
processamento de açúcar artístico, 
exibiu, pela primeira vez em Portugal, 
os seus trabalhos.

O MitPenha recebeu, no passado dia 27 
de setembro, o chef italiano para uma 
demonstração de algumas das suas 
técnicas no processamento de açúcar. 
“A finalidade é divulgar esta antiga 
técnica de decoração tanto quanto 
possível, através da sua perseverança 
e desejo de aprender com base nas 
suas três regras: paixão, humildade e 
sonhos”, reportou o chef.

Assistido por dezenas de pessoas 
ligadas à área, Davide Malizia, campeão 
mundial por diversas vezes na categoria 
artística, apresentou alguns dos seus 
trabalhos e técnicas com açúcar artístico. 
O chef é detentor do único laboratório 
especializado em açúcar em Itália.

COM A CHEGADA DO 
OUTONO, GUIMARÃES 
COMEÇA A SENTIR O 
PULSAR DAS NICOLINAS.
A edição deste ano do Guimarães 
Noc Noc foi o palco do primeiro 
evento relacionado com as festas, 
que decorreu entre os dias 1 e 2 de 
Outubro. A iniciativa, da autoria de 
Paulo César Gonçalves e Gabriela 
Cunha, denominada "Uma Ponte entre 
o Passado e o Futuro", teve como 
objectivo primordial a divulgação do livro 
"Manual (para um pequeno) Nicolino", 
cuja apresentação decorrerá no dia 15 de 
Novembro. Esta obra, direccionada 
aos mais jovens, visa suprir uma 
lacuna na bibliografia nicolina, que, 
apesar de já extensa, não é destinada 
a um público infanto-juvenil.

O primeiro dia contou com a presença 
de oradores, representantes de 
diferentes gerações de nicolinos, que 
protagonizaram uma tertúlia aberta à 
participação do público. A demonstração 
dos diferentes toques, assim como a 
declamação parcial do pregão de 36, 
foram dois dos pontos altos da sessão.

Na manhã de domingo, do dia 2 de 
Outubro, foi a vez de Raquel Costa, 
ilustradora do livro, desvendar um 
pouco do trabalho realizado na obra, 
numa intervenção inserida no âmbito 
do Mini Noc Noc, junto à Biblioteca 
Municipal Raul Brandão.
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TEXTO: DIOGO OLIVEIRA • FOTOGRAFIAS: JOAQUIM LOPES

JOÃO SOUSA PODE NÃO SER O 
ÚNICO ATLETA VIMARANENSE 
A ATINGIR OS QUADROS 
PRINCIPAIS DO TÉNIS MUNDIAL. 
EM GUIMARÃES ESTÃO A 
NASCER DUAS APOSTAS PARA 
O FUTURO DO TÉNIS FEMININO. 
CRIADAS POR PAIS AMANTES 
DA MODALIDADE. AS IRMÃS 
FRANCISCA JORGE, DE 16 ANOS, 
E MATILDE JORGE, DE 12 ANOS, 
SAGRARAM-SE CAMPEÃS 
NACIONAIS DE SUB-16 E SUB-12 
RESPETIVAMENTE.

FRANCISCA JORGE ARRECADOU, 
ESTE ANO, TAMBÉM OS TÍTULOS 
DE CAMPEÃ NACIONAL SUB-18
E CAMPEÃ NACIONAL EM 
PARES ABSOLUTOS. 
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Francisca começou aos oito anos a 
prática de ténis e logo o seu treina-
dor, Ferreira da Costa, reconheceu 
o seu potencial. “Havia potencial. 
Embora quando era mais jovem, a 
Francisca tinha muitas dificuldades 
de movimentação. Ela superava 
essas dificuldades com capacidade 
técnica”, admitiu o treinador. 

Quando era mais nova as pessoas 
não acreditavam que tinha valor 
para singrar o que deixava Francis-
ca, “um bocado triste”. Depois de 
ultrapassadas estas dificuldades 
através do seu trabalho, começou, 
aos 14 anos, a pensar a sério em ser 
profissional. Agora, sente que tem 
“trabalhado bem para alcançar os 
objetivos e felizmente os resultados 
tem aparecido, o que dá mais moti-
vação para continuar a jogar ténis. 
Quero dar o meu melhor para que 
isto não acabe cedo”. 

Desde de pequena que consegue 
acompanhar o ritmo as tenistas de 
escalões superiores. Aliás, esta uma 
formas de aumentar a competitivida-
de do seu jogo. Seja com mulheres 
mais velhas ou homens que batem a 
bola mais forte. 

A irmã mais velha reconhece que tem 
evoluído muito e a uma boa velocida-
de com ajuda do seu treinador. “Não 
sei se foi destino, mas tive a sorte de 
jogar na mesma cidade que o meu 
treinador. Tudo que alcancei foi por 
mérito meu e do trabalho dele. Ele 
apostou tudo em mim”. Um compro-
misso que foi feito pelas duas partes. 
“Apostou em mim e eu nela. Eu acre-
ditava nela”, aponta Ferreira da Costa.
O trajeto de Francisca ainda está numa 
fase inicial. No entanto, a atleta admite 
que está a correr bem. “Estamos a 
chegar ao ponto que desejámos. Nós 
aspiramos chegar ao top um, mas é 

uma grande jornada. Ainda tenho muito 
tempo”. O mesmo pensamento tem o 
treinador, que sente que “é cedo para 
estar satisfeito. Só estamos a dar os 
primeiros passos. Vai ser uma jogado-
ra forte quando tiver 19 ou 20 anos. O 
sucesso faz parte do percurso traçado. 
Aos 18 anos, o objetivo é ser lançada às 
feras e lutar por 20 ou 50 mil dólares”, 
admitindo que “tem de existir com-
preensão, espirito de sacrifício e muito 
trabalho. Tem de ser feito com os pés 
bem assentes no chão”.

O ponto mais alto da sua ainda curta 
carreira foi a conquista dos primeiros 
pontos no Women's Tennis Associa-
tion (WTA), onde já conta os quatro 
pontos conquistados no torneio ITF 
de Ponta Delgada, nos Açores. Agora 
que disputa jogos com os seniores, 
espera chegar jogar um nível supe-
rior e a disputar torneios com ‘Prize 
Money’ de 10 mil dólares.
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Matilde teve o primeiro contacto com 
o ténis através de uma raquete de 
praia, que utilizava durante os treinos 
e os jogos da sua irmã. “Os meus pais 
jogavam ténis e a minha irmã tam-
bém. Comecei a bater bolas contra 
uma parede com cinco anos, depois 
veio os treinos e a seguir os torneios”, 
historiou a irmã mais nova.

Também treinada por Ferreira Costa, que 
apenas treina estas duas atletas, admitiu 
que a “Matilde usufruiu do percurso da 
Francisca. Cresceu num ambiente tenís-
tico. Já com andamento de treino”, o que 
facilitou o ritmo de aprendizagem. São 
irmã, mas com caraterísticas comple-
tamente diferentes. Têm as duas muito 
talento. O treinador tem que ajudar. E 
felizmente temos idos para os campeo-
natos nacionais e saímos vencedores”, 
acrescentou o treinador.

Vencedora já por duas vezes do 
campeonato nacional sub-12, Ma-
tilde sonha em chegar ao patamar 
de João Sousa e destaca os três 
maiores feitos da sua curta carreira. 
“Vencer por duas vezes o campeona-

to nacional de sub-12, a conquista do 
prémio jovem revelação desporto em 
Guimarães com apenas de 12 anos e 
fazer um bom resultado no campeo-
nato sub-16 onde disputei jogos com 
raparigas mais velhas”.

Nem tudo é fácil, os treinos e os tor-
neios exigem muito do seu tempo e de-
dicação. Todos os dias, duas horas por 
dia, mais o físico que são duas horas 
por semana. É este o tempo reservado 
para o ténis que faz com que falte à 
escola que os pais não admitem que as 
filhas deixem para trás, nem elas que-
rem abdicar dos estudos. Parece fácil 
para os seus colegas que reconhecem 
mérito e sentem alguma “inveja por 
faltar às aulas”, brinca Matilde.

As duas atletas treinam no Clube 
Ténis de Guimarães que sempre aca-
rinhou as duas. “Não as vejo em mais 
lado nenhum. O clube tem colocado 
todas as condições de treino”, legiti-
mou o treinador. Francisca agradece 
o apoio do Clube de Ténis de Guima-
rães pelas condições que disponibiliza 
à atleta “antigamente era um mero 

clube onde jogava ténis. Agora, é uma 
família. Gostam que tenham sucesso. 
Começar com uma boa base é sempre 
bom. O clube de ténis tem sempre 
gente a jogar bem e rápido em pouco 
tempo”. O treinador também gratula 
o clube, pois ”se o clube não existis-
se, nada disto acontecia. Recebemos 
todos os apoios do clube de ténis.”

Naturalmente, como em qualquer mo-
dalidade, é necessário disponibilidade 
de tempo e dinheiro para a prática de 
desporto. Por isso, as irmãs vão conti-
nuar a evoluir em Guimarães.

Para já o objetivo do treinador passa 
por levar o atleta a atingir o máximo 
das suas capacidades, aproveitan-
do pouco tempo de treino. “Depois 
vemos se o máximo das suas capa-
cidades chega para alcançar níveis 
competitivos”.

Resta-nos aguardar que as “novas 
estrelas” vimaranenses subam aos pal-
cos do ténis internacional. Certo é que 
Portugal tem duas novas esperanças 
no ténis nacional. •

“NÃO AS VEJO EM
MAIS LADO NENHUM. 

O CLUBE TEM 
DISPONIBILIZADO TODAS

AS CONDIÇÕES DE TREINO.”

FERREIRA COSTA
Treinador
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CLUBE DE TÉNIS DE GUIMARÃES
40 ANOS A FORMAR CAMPEÕES

Fundado em 1976, o Clube Ténis de 
Guimarães é um dos mais prestigiados 
clubes nacionais. Disponibiliza atual-
mente 8 campos para a prática desta 
modalidade: 3 em terra batida cobertos 
e 5 de piso rápido. Dispõe ainda de 
condições para a prática desta mo-
dalidade à noite, sendo que 6 destes 
campos possuem iluminação.

Possui um parque de estacionamento 
privativo, um restaurante/bar, ginásio, 
gabinete de fisioterapia/osteopatia, cabe-
leireiro, manicure e centro de estudos.

A direção, presidida por José Fernandes 
apostou na abertura do clube à popula-
ção de Guimarães e os resultados estão 
á vista. Agora, é frequente encontrar-
mos o parque de estacionamento lota-
do, mesmo a horas em que há menos 
praticantes nos campos.

Ao mesmo tempo, fez uma forte aposta 
na formação de jogadores, convidando 
no inicio deste ano, duas selecionado-
ras nacionais dos escalões de forma-
ção, Ângela Cardoso – Selecionadora 
Nacional Sub-14 femininos, e Joana Pan-
gaio, dos Sub-16 – Femininos.

Mesmo não sendo naturais de Guima-
rães, tendo chegado à cidade-berço 
de Famalicão e Oliveira de Azeméis, 
respetivamente, ambas se renderam ao 
“aliciante” projeto que lhes foi apresenta-
do, de dinamização das escolas do Clube 
de Ténis, e aos encantos de Guimarães.

Ângela Cardoso, de 36 anos, vive na 
cidade berço desde os 9 e já conhece 
bem os cantos à casa, considerando 
este como o seu “clube do coração”, 
que já frequentou como jogadora. 
Como treinadora sente-se orgulho-
sa por poder representar “o clube da 

FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

O LOCAL EMANA UMA CALMA IMPROVÁVEL NO CORAÇÃO DE UMA 
GRANDE CIDADE. ATUALMENTE, O CLUBE NÃO SERVE SÓ PARA JOGAR 
TÉNIS, ESTÁ MAIS ABERTO À FRUIÇÃO DA COMUNIDADE VIMARANENSE, 
TRANSFORMANDO-SE NUM RETIRO E NUM PONTO DE ENCONTRO. 
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cidade que eu gosto, com as pessoas 
que gosto. Quando surgiu o convite da 
direção, e esta oportunidade, não podia 
recusar. Foi aqui que sempre quis traba-
lhar. Acrescenta Ângela Cardoso.

Joana e Ângela já se conheciam por 
trabalharem em conjunto nas seleções 
nacionais e, esse facto, terá pesado 
também na hora de Joana Pangaio acei-
tar o convite. Para a treinadora, “o clube 
tem imenso potencial e margem para 
crescer. É um projeto que esta no inicio, 
mas já se sentem algumas melhorias 
no funcionamento do clube e das aulas. 
Temos tido procura de muitos alunos 
novos, e procuramos organizar muito 
bem as turmas e os níveis. Acredito que 
esta restruturação será muito benéfica 
para a escola a médio e longo prazo”.

Perspetivando o futuro, as treinadoras 
afirmam que “um dos nossos grandes 
objetivos é continuar a criar campeões, 
e para isso pretendemos alargar o 

número de praticantes no clube, tanto 
adultos como nos escalões juvenis. 
Depois é natural que surjam alguns 
talentos”. Consideram as treinadoras.

O Clube de Ténis de Guimarães tem 
atualmente cerca de 270 praticantes. 
Destes 150 estão na formação, 60 adul-
tos em aulas e outros 60 jogadores de 
“ténis social”. “O ténis não é caro, como 
a maior parte das pessoas pensam”, 
esclarece à Mais Guimarães José Fer-
nandes, o presidente do Clube de Ténis. 
“Os miúdos na formação pagam 35 € 
por mês e têm aulas 2 vezes por sema-
na”. O que pode tornar o ténis caro é a 
competição. Como este é um desporto 
centrado no indivíduo, todo o investi-
mento para participar em torneios fica 
a cargo do atleta. Mesmo quando se 
deslocam ao estrangeiro a participação 
da federação é residual, muitas vezes 
resu resume-se a enviar um treinador 
para acompanhar os atletas menores”. 
Acrescenta  José Fernandes.

PROVAS INTERNAS
Circuito São Mamede
(Adultos, sócios e não sócios)
3 a 22 de outubro
Torneio fora de forma
(prova de singulares)

15, 16 e 22 de outubro
Torneio Comemoração dos 40 
anos do CTG (prova de pares)

28 novembro a 17 de dezembro 
Torneio de natal
(prova de singulares)

Circuito Interno CTG (Escalões 
Juvenis, alunos da escola)
20 e 21 de dezembro – Torneio 
de natal

PROVA C SUB12 E SUB16
DO CALENDÁRIO NACIONAL
DA FEDERAÇÃO
PORTUGUESA
DE TÉNIS
8 e 9 de outubro
Guimarães Cup 3

PRÓXIMOS 
EVENTOS 
DO CLUBE 
DE TÉNIS DE 
GUIMARÃES
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A Ilha dos Puxadoiros localiza-se no 
norte do antigo salgado da Ria de 
Aveiro. Resultante de um conjunto de 
oito marinhas, somente a marinha dos 
Puxadoiros subsistiu como produtora 
tradicional de sal.

Aqui, onde a Ria e a mota medem 
forças, homem e natureza selam 
um pacto de sustentabilidade. A 
consciência desta relação foi o 
motor que impulsionou o proje-
to desenvolvido por um grupo de 
amigos, no sentido de explorar as 
potencialidades deste ecossistema, 
respeitando o seu valor e zelando pela 
sua conservação e prosperidade.

Assim, pacientemente e com esforço 
árduo, os marnotos que aqui trabalham 
vão reconstruindo e mantendo o espa-
ço de onde se extrai ouro branco, sal 
verde e pérolas gastronómicas. 

A visita implica uma reserva prévia. 
Os programas disponíveis talham-se 
às necessidades e expectativas dos 
visitantes, pelo que poderá planear uma 
experiência com amigos ou em família. 
Dada a orgânica e logística implicada, 
habitualmente exige-se um número mí-
nimo de participantes (6 ou 8 pessoas).

O acesso é feito de barco, que corta a 
água serena com uma delicadeza que 

não quer perturbar o quotidiano em 
redor. A paisagem fala por si, e tudo é 
um estímulo para os sentidos. À medida 
que adentra num canal mais estreito, 
a visão prende-se num refúgio de ma-
deira, diminuído pela distância. A Casa 
da Ilha possui instalações confortáveis 
para uma estadia aprazível: instalações 
sanitárias, zona de descanso, lazer, e 
cozinha, para o amanho das refeições 
oferecidas no local.

Dependendo do horário de chegada 
(influenciado pelas marés), poderá co-
meçar pela visita guiada, acompanhado 
de um biólogo especializado. Observe 
os viveiros de ostras e perceba como 

DADOS HISTÓRICOS CONFIRMAM QUE O PRIMEIRO DOCUMENTO ESCRITO, RELATIVO AO SALGADO AVEIRENSE, 
ANTECEDE A FUNDAÇÃO DE PORTUGAL. DESVENDE UM LOCAL ÍMPAR, ONDE SE PRESERVA UM ECOSSISTEMA 
CRIADO PELO HOMEM HÁ CENTENAS DE ANOS.

RECORTES DE PORTUGAL E DO MUNDO
NUMA MALA DE VIAGEM VIMARANENSE

ILHA DOS PUXADOIROS
OURO BRANCO,
PÉROLAS E SAL VERDE
TEXTO E FOTOS: COTIKOS
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se desenvolvem estes bivalves. Criadas 
em tanques de antigas marinhas de sal, 
são alvo de modernas técnicas e ade-
quadas medidas sanitárias. No sentido 
de suprir mercados distintos, a pesqui-
sa é constante, e a evolução imperiosa.

Descobrirá o esquema arquitetó-
nico de uma marinha, bem como 
todo o processo de produção de sal, 
considerado por muitas civilizações, 
há milhares de anos, o ouro branco. 
Cinzelado na história da humanida-
de, a sua utilização vai além da gas-
tronomia. Os romanos, por exemplo, 
não o utilizaram só em temperos. 
Fazia parte de rituais e também da 
remuneração dos soldados de César 
– daí a origem da palavra salário, 
do latim salarium. Será proveitosa 
a conversa com os marnotos que ali 

labutam, homens detentores de co-
nhecimentos empíricos, herdados dos 
seus antepassados. Reterá termos 
como mota, moira e “pá da massa”.

A salicórnia, também conhecida por 
sal verde, é outro dos tesouros do 
local. Planta halófita, utilizada na dieta 
alimentar há mais de 500 anos, é um 
ótimo substituto do sal.

Ao almoço, delicie-se com sabores 
típicos, acompanhados de Espumante 
da Bairrada: saladas com salicórnia, 
ovas de bacalhau, mexilhão, amêijoa 
e ostras. Frutas frescas e ovos-moles 
encerram o banquete à beira Ria, com 
Aveiro no horizonte.

À tarde, enquanto o caniço se perde 
nos braços do vento, observe as aves 

que nidificam em zonas protegidas da 
ilha. Os flamingos e os pernas-longas 
são algumas das espécies que aqui 
encontrará.

Determinada a atravessar gerações, a 
Ilha dos Puxadoiros borda experiências 
e memórias ímpares. A seu tempo, sen-
tir-se-á puxado a um novo reencontro. 
Avivando palavras de Raul Brandão, “A 
Ria, como o Nilo, é quase uma divinda-
de. Só ela gera e produz. (…) Ninguém 
aqui vem que não fique seduzido, e, 
noutro país, esta região seria um lugar 
de vilegiatura privilegiado. É um sítio 
para sonhadores (…). E esquece-se a 
vida prática e mesquinha. (…) É sítio 
para os que amam a luz, acima de 
todas as coisas.”
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CR CANDOSO E OS ROTOS 
‘TRAIL’ PARA DINAMIZAR 
VALE DO SELHO

Os declives que se estendem dos 
trilhos que ladeiam e cruzam o Rio 
Selho até ao alto das Senhoras do 
Monte vão acolher a primeira edição 
da iniciativa levada a cabo pelo Clube 
Recreativo de Candoso, sediado em 
São Martinho, e pela Associação “Os 
Rotos”, de São Jorge de Selho (Pe-
vidém), cujos objetivos passam por 
fomentar a prática da atividade física 
entre a população da zona e dar a 
conhecer as potencialidades do local.

“Quando lançámos esta ideia, quisemos 
fomentar, da parte do clube, o atletis-
mo, pois foi através dele que cresceu. 
Tem também como objetivo mostrar a 
uma grande parte da gente, a que cá 
mora e a que vem de fora, os grandes 
caminhos que temos nas Senhoras do 
Monte”, reiterou Sérgio Abreu, presi-
dente do Candoso, lembrando ainda 
a “questão solidária”, uma vez que os 
lucros das inscrições revertem “total-
mente a favor da Casa da Criança” – 
dos oito euros de cada inscrição para 
o trail longo, de 25 quilómetros, e dos 
cinco para o trail curto, de 16, três euros 
dirigem-se para a Casa da Criança, sendo 
que os três euros da caminhada, com 
inscrições ilimitadas, abonam totalmente 
a favor da instituição.

O conjunto das duas corridas contam 
até agora com cerca de 300 atletas 
inscritos (cerca de 40% de Guimarães), 
número que, segundo o diretor do Can-

doso e atleta dos Rotos, Simão Pedro-
so, já superou as expetativas iniciais de 
250. O responsável acrescentou que a 
ideia surgiu como “uma forma de dar a 
conhecer a freguesia [São Martinho de 
Candoso] e de a movimentar”, prevendo 
que a participação atinja, no mínimo, os 
400 atletas, apesar de ter um limite de 
500. Já o vice-presidente para o atletis-
mo dos Rotos, Rui Sequeira, referiu que 
o fundamental “não é ganhar dinheiro, 
mas promover a prática”.

Na linha de partida, em São Martinho, 
estão já assegurados corredores como 
Vítor Silva, os irmãos Jorge Lemos e 
Hélder Lemos e André Cunha, quarto 
classificado nas “24 horas a correr”, 
corrida que decorreu em setembro, em 
Vale de Cambra. Destacam-se ainda, 
entre os presentes, Neno, atual relações 
públicas do Vitória, e Palatsi, antigo 
guarda-redes vitoriano, sendo ambos 
padrinhos da caminhada, e também a 
atleta Cristina Dias, embaixadora da Casa 
da Criança, e o ultramaratonista José 
Capela, os dois padrinhos dos ‘trails’.

O corredor vimaranense, que participou, 
neste ano, no Ultra-Trail do Mont-Blanc, 
nos Alpes, realçou que a prova tem 
várias subidas e descidas e um desní-
vel positivo entre 1.200 e 1.300 metros, 
"altimetria bastante interessante, que é 
sempre algo de agrado dos atletas na 
modalidade”, contando com passagens 
pela capela no topo das Senhoras do 

Monte, de onde é possível uma “pa-
norâmica” sobre “Pevidém, parte de 
Guimarães e também, do lado de lá, 
Vizela”, e ainda por Sezim.

“Vamos correr junto às vinhas na casa 
de Sezim, o que é bastante agradável. 
Vai apelar às brincadeiras de infância 
que as pessoas faziam nas vindimas. 
Quando passarmos em outubro, as 

O EVENTO SOLIDÁRIO AGENDADO PARA 16 DE OUTUBRO, UM DOMINGO, 
CONTEMPLA TRÊS VARIANTES – CAMINHADA, ‘TRAIL’ CURTO E TRAIL 
‘LONGO’ – E PRETENDE DIVULGAR A MODALIDADE ENTRE A POPULAÇÃO 
DAS FREGUESIAS DE SÃO MARTINHO DE CANDOSO, SÃO CRISTÓVÃO 
DE SELHO E SÃO JORGE DE SELHO, BEM COMO ATRAIR NOVOS ATLETAS 
PARA OS CLUBES. AS DUAS CORRIDAS DA PROVA CONTAM ATÉ AGORA 
COM CERCA DE 300 INSCRITOS.

DESPORTO

TEXTO: TIAGO MENDES DIAS • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS
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vindimas estão feitas, mas ainda há 
aquele cenário todo da vinha”, subli-
nhou, adiantando que a iniciativa terá 
“um ambiente familiar”, uma vez que a 
“organização está a fazer tudo para que 
as pessoas se sintam como se estives-
sem num grupo de amigos”.

LEMBRANÇAS E SERVIÇO
DE ‘BABYSITTING’ PARA
OS PARTICIPANTES
Simão Pedroso avançou que o evento, 
além de contar com abastecimento 
intermédio no Giestal (São Cristóvão de 
Selho) e final nas Senhoras do Monte 
e ainda prémios para os primeiros três 
classificados masculinos e femininos de 
ambas as provas, vai também oferecer 
algum equipamento a todos os ins-
critos, como a t-shirt técnica, o par de 
meias com o logótipo do ‘trail’ e gorros 
para o pescoço, necessários em caso 
de frio, bem como vales de desconto 
numa empresa de suplementos nutriti-
vos e na ótica patrocinadora do evento 
e ainda bifanas e cerveja à discrição após 
o término das corridas, algo que noutros 
‘trails’ costuma estar limitado, contou.

A principal novidade reside, contudo, 
no serviço de ‘babysitting’, que vai ao 
encontro das necessidades dos pais 
que querem participar, mas não têm 
onde deixar os filhos.

“Vamos criar um serviço para as crian-
ças ficarem, e, se as pessoas quiserem 
contribuir com fraldas e toalhitas para a 

Casa da Criança, que são bens essen-
ciais, nós também estamos disponíveis 
para receber. As crianças ficam na sala 
de ginástica e os pais vão descansadi-
nhos”, explicou o corredor dos Rotos e 
dirigente do Candoso.

REFORÇO DAS EQUIPAS DE 
ATLETISMO E POSSIBILIDADE 
DE PROVA DE ESTRADA
Rui Sequeira esclareceu que este 
‘trail’, a realizar-se pela primeira vez, 
pretende ter uma periodicidade anual 
e atrair gente nova, tanto para os Ro-
tos, como para o Candoso, que possa 
“vir a correr com as camisolas dos 
seus clubes e participar noutros ‘trails’ 
ou provas de atletismo, promovendo 
as associações”. O vice-presidente do 
atletismo na associação pevidense re-
velou que teve a ideia de formar uma 
secção de atletismo, quando juntou 
10 atletas com presença frequente 
neste tipo de corridas e vincou que a 
nova prova na zona do Rio Selho, caso 
corra de feição, pode fomentar uma 
“união de esforços” que permita a um 
grupo ir a provas em Lisboa ou no Alen-
tejo, por exemplo, em representação de 
ambas as associações.

O responsável desportivo esclareceu 
que este novo 'trail', em caso de suces-
so organizativo, pode abrir caminho à 
realização de uma prova de atletismo 
de estrada na mesma zona, talvez por 
abril ou maio do próximo ano, com o 
mesmo cariz solidário. •
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GOOGLE LANÇA 
O ALLO PARA 
CONCORRER COM 
O WHATSAPP

BEARBOT
É O SEU URSINHO 
FEITO COMANDO 
UNIVERSAL

MAIOR RADIOTELESCÓPIO DO MUNDO 
COMEÇA A OPERAR NA CHINA

DAS MELHORES 
CONDIÇÕES 
PARA CARROS 
ELÉTRICOS

A Google lançou no dia 21 de setembro 
o Allo, uma aplicação de mensagens 
instantâneas para concorrer com a 
WhatsApp, detida pelo Facebook, 
graças à inteligência artificial do seu 
assistente virtual, que permite fazer 
reservas em restaurantes e responder 
automaticamente a mensagens.

A aplicação está disponível nos tele-
móveis com sistema operativo iOS e 
Android e funciona associado a um 
número de telefone, oferecendo ao 
utilizador a possibilidade de procurar 
informação sem sair da conversação.

No futuro, o serviço Allo vai permitir fazer 
diretamente reservas de restaurantes, 
hotéis e bilhetes de avião ou comboio.

Para utilizar o assistente virtual, o 
utilizador apenas tem de escrever ou 
mencionar "@google".

A aplicação vai concorrer com o 
WhatsApp, que anunciou que no 
final do ano vai deixar de estar dis-
ponível nos telemóveis com versões 
mais antigas do Android, Windows 
Phone e no BlackBerry. •

Através de gestos, o Bearbot dá ordens 
a aparelhos domésticos e “gadgets”. 
Projecto de empresa luxemburguesa 
tem campanha de “crowdfunding” no 
Indiegogo até fim de setembro

O Bearbot é um “comando universal 
emotivo” e responde a gestos específicos 
sem necessitar de toque. “Muito expres-
sivo, o teu companheiro interage contigo 
mas também te pode surpreender com 
comportamentos espontâneos (espirrar, 
bocejar e entre outros)”, lê-se na apre-
sentação do projeto. O produto pode ser 
emparelhado com outros aparelhos do-
mésticos como televisores, aparelhagens, 
computadores, “smartphones”, estores, 
termóstatos e até sistemas de luz.
 
É compatível com iOS e Android e torna 
obsoletos os tradicionais comandos, 
utilizando protocolos de infra-vermelhos, 
Bluetooth, “zigbee” e rádio. Um sensor 3D 
permite o reconhecimento de gestos, que 
podem ser ensinados aoBearbot numa 
só sessão de treino — e não só os movi-
mentos das mãos. Caso o Bearbot esteja 
colocado mais perto do teu pé, também 
o podes usar, mas apenas se o gesto for 
realizado com precisão. •

O maior radiotelescópio do mundo, com 
500 metros de diâmetro, começou, em 
setembro, a operar no sudoeste da China, 
num projeto que Pequim diz que ajudará a 
humanidade a procurar vida extraterrestre.

Centenas de investigadores chineses e de 
outros países assistiram ao acontecimen-
to, o culminar de um projeto começado 
em 1994, segundo a imprensa oficial.

Construído numa zona montanhosa da 
província de Guizhou, o FAST (Aperture 
Spherical Radio Telescope) custou 1,2 

mil milhões de yuan (160 milhões de 
euros) e tem o dobro da sensibilidade 
do telescópio do Observatório Arecibo, 
em Porto Rico, que com 305 metros era 
até agora o maior do mundo, escreve a 
agência oficial chinesa, Xinhua.

O telescópio, cuja construção termi-
nou em julho, usará o seu refletor, 
com uma área equivalente a 30 
campos de futebol, para procurar 
sinais de vida inteligente e para ob-
servar pulsares distantes - estrelas 
de neutrões muito pequenas e que 

giram muito rapidamente, que se 
acredita serem resultado de explo-
sões de supernovas.

Entre os seus planos está colocar em 
órbita uma estação espacial perma-
nente até 2020 e eventualmente uma 
missão tripulada a Marte.

Os cientistas procuram vida extrater-
restre há 60 anos, apontando telescó-
pios para o espaço à espera de desco-
brir sinais de outras civilizações, mas 
até hoje não encontraram evidências.•

Os veículos elétricos preparam-se em 
breve para inundar a indústria automóvel 
e Portugal, tendo em conta a evolução 
do mercado energético no nosso país, 
está bem colocado para receber este 
tipo de veículos. Quem o diz é a Agência 
Europeia do Ambiente através de um 
estudo divulgado pela ZERO - Associação 
Sistema Terrestre Sustentável.

Neste estudo é notória a alta taxa de 
descarbonização que o nosso país terá 
em 2050, que praticamente dá como 
extinta a utilização de fontes de energia 
não renovável. Os combustíveis fósseis 
serão assim substituídos por fontes de 
energia renovável, que fornecerão mais 
de 60% da eletricidade. Ao mesmo 
tempo, a quota de automóveis elétricos 
será de 12%, tornando-se a “solução 
mais amiga do ambiente, no quadro de 
uma mobilidade mais sustentável”.

“A ZERO defende assim que é funda-
mental mais incentivos à mobilidade 
elétrica, quer para a compra de veí-
culos, quer na infraestrutura, a par de 
investimentos cruciais na produção de 
eletricidade renovável que têm ultima-
mente sofrido de alguma estagnação, 
devendo grande parte da prioridade ser 
canalizada para a energia solar”. •
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PORTUGUESES PASSAM EM MÉDIA MAIS 
DE HORA E MEIA NAS REDES SOCIAIS

FOTOGRAFIA 
DE AUTORIA 

PORTUGUESA 
VOLTA A SER 

DESTAQUE
NA NASA

TEORIA SUGERE QUE ÁGUA NA TERRA
É MAIS VELHA QUE O SOL

Os utilizadores de redes sociais dedi-
cam diariamente, em média, 91 minutos 
do seu tempo a estes 'sites', revela o 
estudo da Marktest "Os portugueses 
e as redes sociais", que aponta que o 
Facebook é líder nesta matéria.

Segundo o estudo, a que a Lusa teve 
acesso, os utilizadores dedicam mais de 
hora e meia, em média, às redes sociais 
e este valor "sobe entre os mais jovens 
e as mulheres".

Mais de dois terços (68%) "considera 
que este é o tempo adequado para 
dedicar às redes sociais, embora um em 
cada quatro refira que no último ano 
passou a dedicar-lhes mais tempo".
O Facebook "destaca-se claramente 

das restantes redes sociais, pois a 
maioria refere que ele é o 'site' mais 
credível, o que informa melhor, o que 
mais gostam" e "o mais viciante", sendo 
também "a rede com maior penetração 
em Portugal, com 94% de utilizadores, 
a que se segue o Youtube, Google+, 
WhatsApp e Instagram, que foi a rede 
que mais subiu face a 2015".

Mais de metade (67%) dos utilizadores 
visita as redes sociais várias vezes ao dia, 
mas apenas 41% faz publicações diárias.

O estudo "Os portugueses e as redes so-
ciais" é feito pela Marktest Consulting desde 
2011 com o objetivo de conhecer índices de 
notoriedade, utilização, opinião e hábitos 
dos portugueses face às redes sociais. •

O estudo aponta para a possibilidade de 
a existência de vida não ser exclusiva de 
planetas acompanhados por uma estrela.

Há uma nova teoria que pode ajudar a 
explicar a origem da vida e, principal-
mente, que esta pode não ser limitada 
a determinadas condições. Graças a um 
novo estudo publicado pela Science, 
surge a possibilidade de a água exis-
tente no nosso planeta não ter surgido 
apenas como um resultado do Sol, mas 
também a partir do espaço.

Os responsáveis pelo estudo no-
taram uma relativa abundância de 
hidrogénio e deutério em amostras 
de água, cujos níveis podem ajudar 

a determinar as condições em que a 
água foi formada. Baseando-se em 
modelos matemáticos para simular 
as condições de um Sistema So-
lar mais jovem, os investigadores 
concluíram que não era possível que 
as condições de temperatura e de 
radiação permitissem o aparecimento 
de água que existe não só nos nossos 
oceanos como também em cometas.

Apesar de ser apenas uma teoria, este é 
um avanço importante para compreen-
der a formação de vida, não restrin-
gindo a sua origem apenas a planetas 
com condições ideais proporcionadas 
por uma estrela mas sim a um conjunto 
muito mais alargado de astros. •

A ascensão da lua cheia sobre o castelo 
de Sesimbra marca mais uma presen-
ça da arte de Miguel Claro no sítio de 

internet oficial da NASA.

Já não é a primeira vez que a arte 
fotográfica de Miguel Claro merece o 

destaque da NASA. Esta foto é, aliás, a 
décima vez que as imagens captadas 
pelas lentes do fotógrafo são aplaudi-

das pela agência espacial.

Desta vez, a fotografia é o resultado de 
uma sequência de disparos ao longo de 

25 minutos, onde a lua cheia ascende 
aos céus por cima do castelo de Sesim-

bra, numa noite de eclipse penumbral, 
onde só a região superior da lua era 

escurecida pela sombra da terra.

Como já não é novidade, a fotografia 
de Miguel Claro é a escolhida para a 
categoria ‘Fotografia de Astronomia 

do Dia’, uma iniciativa que a NASA fez 
nascer em junho de 1995, e cujo objeti-

vo é, a cada dia, partilhar “uma imagem 
diferente do universo”. •
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TRÊS MIL PESSOAS
NA CAMINHADA APCG

SOLIDARIEDADE

FOTOGRAFIAS © MARCO JACOBEU

Cerca de três mil pessoas juntaram-se no 
passado domingo, 18, para a 10ª edição 
da caminhada solidária e mini-maratona 
da Associação de Paralisia Cerebral de 
Guimarães. O bom tempo que se fez sentir 
aliada à “A Pé no Centro”, da Semana 
Europeia da Mobilidade, que convidava 
os utentes a deixarem o carro em casa, 
fez com que a caminhada decorresse 

num ambiente agradável. A 10ª edição 
da Mini-Maratona da Associação de 
Paralisia Cerebral de Guimarães e da 
Caminhada Solidária "Pessoas Diferentes, 
Direitos Iguais" terminou com uma 
corrida em cadeira de rodas à volta da 
Pista de Atletismo Gémeos Castro, ao 
som do conhecido tema "We Are The 
Champions", dos Queen. 
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1 – EM QUE ANO CHEGOU
O COMBOIO A GUIMARÃES?
a) 1872
b) 1877
c) 1884
f) 1891

4 – EM QUE JOGOS OLÍMPICOS, A ROMENA 
NADIA COMANECI SE TORNOU NA PRIMEIRA 

GINASTA DA HISTÓRIA A RECEBER NOTA 10?
a) Montreal 1976
b) Moscovo 1980

c) Los Angeles 1984
d) Seul 1988

2 – EM QUE LOCALIDADE
PORTUGUESA É POSSÍVEL ENCONTRAR

O CONVENTO DE CRISTO?
a) Coimbra

b) Tomar
c) Sintra
d) Évora

5 – O GRANITO É UMA ROCHA:
a) Sedimentar
b) Metamórfica
c) Magmática extrusiva
d) Magmática intrusiva

3 – QUEM FOI O PRIMEIRO PRESIDENTE DOS 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA?
a) Thomas Jefferson
b) George Washington
c) Alexander Hamilton
d) John Adams

6 – QUAL A PROFISSÃO DO PROTAGONISTA
DO FILME “O TOURO ENRAIVECIDO” (1980),

DE MARTIN SCORSESE?
a) Advogado

b) Polícia
c) Pugilista

d) Investidor

Este enigma diz respeito a cinco 
homens de nacionalidade diferente 
que habitam em cinco casas seguidas 
na mesma rua, todas elas com 
cores diferentes. Cada homem toma 
habitualmente uma bebida diferente, 
tem um animal de estimação diferente 
dos outros, e fuma um diferente tipo de 
tabaco.

O português vive na casa vermelha.

O espanhol tem cães.

O inglês bebe chã.

A casa verde fica à
esquerda da casa branca.

O dono da casa verde bebe café.

O homem que fuma
Marlboro tem pássaros.

O dono da casa amarela fuma Camel.

O homem que vive na
casa do meio bebe vinho.

O francês vive na primeira casa.

O homem que fuma SG vive à
direita do homem que tem gatos.

O homem que tem cavalos vive à
direita do homem que fuma Camel.

O homem que fuma L & M bebe cerveja.

O alemão fuma Chesterfield.

O francês vive ao lado da casa azul.

O homem que fuma SG tem
um vizinho que bebe água.

Quem tem o peixe?

QUEBRA-CABEÇAS
“ENIGMA
DE EINSTEIN”

QUIZ OUTUBRO 2016




