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Um livro infantil dedicado à festa dos 

estudantes de Guimarães.
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ficha técnica como publicitar

"Manual (para um pequeno) Nicolino", 
o livro infanto-juvenil dedicado às 
Festas Nicolinas vai ser lançado a 15 
de novembro na Sociedade Martins 
Sarmento. É daquelas boas ideias que 
merecem ser aplaudidas e acarinhadas. 
Os seus autores são Paulo César 
Gonçalves, que trazemos à capa desta 
edição, e Gabriela Cunha, as ilustrações 
da responsabilidade de Raquel Costa 
e o prefácio da obra é assinado por 
António Amaro das Neves.

Quando pensamos na riqueza que aqui 
se foi criando gradualmente, durante 
séculos, à volta das grandes festas dos 

estudantes de Guimarães, celebradas 
em honra de São Nicolau, com a junção 
de vários números a umas festas já em 
si únicas, só podemos elogiar quem 
decide apostar na sua divulgação 
junto dos mais novos, garantindo 
consequentemente, a sua preservação.

Nos últimos anos, o Pinheiro,  o número 
mais concorrido das festas, ganhou 
uma dimensão (multidão) e estatuto 
que me parecem preocupantes. Se, 
por um lado, as festas ganham mais 
notoriedade com ele, por outro, torna-
se claramente no centro de todas as 
atenções, levando os mais distraídos a 

esquecerem outros números com tão 
ou até maior riqueza cultural.

As festas estão aí a chegar, e com elas 
o Pinheiro e a Ceia Nicolina, as Novenas, 
as Posses e o Magusto, o Pregão, as 
Maçãzinhas, as Danças de São Nicolau, 
o Baile Nicolino e as Roubalheiras. 

A riqueza destas festas está variedade 
de revelações culturais que conseguiu 
conjugar e que importa manter e, 
porque demonstra toda essa riqueza 
“trocada para miúdos”, este "Manual 
(para um pequeno) Nicolino", é 
claramente um passo no bom caminho. 

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
Mais Guimarães

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
Eliseu Sampaio

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

nicolinas, o segredo que 
guimarães soube guardar.
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estÁ quase aÍ mais uma edição das nicolinas. a Festa dos estudantes começa no Final do 
mÊs. chegou a hora de colocar os caiXas ao sol e ultimar os Últimos preparativos. 

a festa estudantil
mais antiga do país

destaque

texto: lénia rego • fotografias: Direitos reserVaDos 

Imagine milhares de pessoas, sobretudo 
jovens e velhos estudantes, a tocar bom-
bo durante várias horas pelas principais 
ruas de Guimarães, em plena madrugada 
e sob frio rigoroso. O cortejo do Pinheiro 
celebra-se a 29 de Novembro e dá início 
às Nicolinas, as festas estudantis mais 
antigas em Portugal, que se prolongam 
até 7 de dezembro.  

Quando chove, mal se veêm os guar-
da-chuvas abertos no desfile, que deve 
o nome à árvore transportada no final, 
em cima de juntas de bovinos, que é 
abraçada ou apenas tocada pelas jovens. 
O acto tribal na noite mais longa da 
cidade-berço decorre entre o Campo de 
S. Mamede, junto ao castelo, e o Largo de 
S. Gualter, onde se ergue o pinheiro antes 
com mãos e cordas, hoje com máquinas. 
Os alunos e alunas do ensino secundário 
local, designados nicolinos, usam gorros 
verdes e vermelhos à capino, camisa 

branca e calça preta, tocam caixas e 
bombos, esmurram aí dedos e mãos. 
A árvore é retirada do pinhal de Aldão. 
No desfile, perde os galhos e fica com 
o cocuruto, “num penteado à punk ou 
cherokee”.

uma semana em cheio
Recuperadas as forças da noite do 
Pinheiro, é tempo de voltar à festa. As 
Novenas do patrono S. Nicolau arrancam 
com degustação numa taberna de “caldo 
d’unto” regado com vinho verde. Pelo 
meio, decorreram as Posses, o Magusto, 
a Roubalheira (bens roubados de noite 
em domicílios e deixados no largo do 
Toural), o Pregão, as Maçãzinhas (eles 
dão maçãs na ponta de uma lança e 
elas, do alto da varanda, retribuem com 
prendinha, qual rito de acasalamento), 
as Danças (teatro de revista) e o Baile 
Nicolino (com pares a rodopiar ao som 
dos anos 50 e 70). 

festas dedicadas a são nicolau
As Festas Nicolinas têm a sua origem na 
devoção religiosa dedicada a São Nicolau, 
Patrono dos Estudantes e protetor das 
raparigas pobres, dos perseguidos, dos 
comerciantes, das crianças, dos presos, 
dos infelizes e dos abandonados pela 
sorte.
Noutros tempos, as celebrações em hon-
ra de São Nicolau eram religiosas. Com 
o passar dos tempos, o profano aliou-
se ao religioso e as danças e cantares 
ganharam espaço nesta festa promovida 
pelo povo. Mais tarde, os estudantes 
constituíram uma capela em honra de 
São Nicolau na Igreja Nossa Senhora da 
Oliveira e começou a irmandade, que é 
hoje a responsável pelas festas.



08

guimarães arte e cultura
novembro 2016

agenda

António ZAmbujo & or-
questrA de GuimArães
19 de novembro

Um espetáculo com a participação de 
António Zambujo e da Orquestra de 
Guimarães celebrará o 15º aniversário 
do Multiusos de Guimarães no dia 19 de 
novembro. Entre o lançamento do pri-
meiro álbum “O mesmo Fado" em 2002 
e o mais recente “Rua da Emenda” em 
2015, António Zambujo foi conquistando 
o público e a crítica com uma sonori-
dade singular que une o fado ao jazz, à 
world music e à MPB, tornando-se um 
dos maiores embaixadores mundiais da 
música portuguesa contemporânea.
A noite prevê-se especial  prometendo 
ser única, memorável e irrepetível.

mAriZA no multiusos 
de GuimArães
25 de novembro

Mariza apresentou recentemente o seu 
novo disco – “Mundo”, com lotações 
esgotadas e a aclamação do público, 
que em êxtase vibrou a cada música. 
Uma das primeiras grandes apresenta-
ções em Portugal será no Multiusos de 
Guimarães.

Gnr & ConvidAdos
de 05 a 19 de novembro 

Com a participação de vários artistas 
convidados, os GNR atuam no Multiu-
sos de Guimarães no dia 5 de novem-
bro (22h00) num concerto que cele-
brará os 35 anos de carreira da icónica 
banda do Porto. GNR Javier Andreu e 
Isabel Silvestre - que participam, respe-
tivamente, nos temas "Sangue Oculto" 
e "Pronúncia do Norte.
Referência da música portuguesa, os 
GNR apresentarão um espetáculo com 
um alinhamento totalmente dedicado 
aos seus maiores êxitos, em que a par-
ticipação de convidados especiais tor-
nará o concerto singular e imperdível.

ritA GuerrA - 30 Anos
12 de novembro

Rita Guerra vai celebrar no Multiusos de 
Guimarães, no dia 12 de novembro os 
seus 30 anos de carreira num concerto 
em que será acompanhada pela Banda 
de Música da Força Aérea e que contará 
com a presença de vários convidados.
A cantora, percorrerá os seus êxitos e 
temas que a marcam enquanto artista 
e pessoa e irá ainda partilhar o palco 
com os HMB.  Em 2016, Rita Guerra faz 
um resumo de carreira com a edição 
do álbum “No Meu Canto - O melhor de 
Rita Guerra”, disco que serve de base à 
digressão que passará pela cidade.

tiPo Anti-Herói
sAlvAdor mArtinHA
12 de novembro São Mamede CAE

Sou anti-herói desde pequenino. Uma 
espécie de criminoso que quer fazer o 
bem. Os meus pais enganaram-se no 
meu nome e alguém tem de se rir disto. 
No palco. Na vida. Sobretudo a martelar 
sapateira.
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é JÁ no prÓXimo dia 5 de novembro que começa a mais uma 
edição do guimarães JaZZ, que se prolonga até dia 19. 
cumprindo vinte e cinco anos de um percurso marcado 
por uma reconhecida coerÊncia e integridade artÍstica.

jazz chega a guimarães
novembro 2016

guimarães jazz

Ao jazz juntam-se os documentários, as 
Jam Sessions e oficinas. Motivos mais 
do que suficientes para visitar o Centro 
Cultural Vila Flor.

lume + bAndA musiCAl
de Pevidém + bjAZZ
sábado, 05nov – 22h00 CCVF / GA

LUME, é um dos mais singulares projetos 
de jazz nascidos em Portugal nos anos 
2000. O projeto alia-se à Banda Musical 
de Pevidém e ao coro Bjazz da Escola 
de Jazz do Convívio, para apresentar o 
espectáculo de abertura da 25ª edição do 
Guimarães Jazz.

mAtt Wilson quArtet
seXta, 11nov – 22h00 CCVF / GA

A banda aposta numa música idiossincrá-
tica e inclassificável que viaja livremente 
pela história do jazz.

quAtro A Zero
sábado, 12nov – 17h00 CCVF / PA
O grupo brasileiro Quatro a Zero é um 
singular projeto musical baseado na rein-
terpretação do choro, uma das músicas 
tradicionais do Brasil.

rudresH mAHAntHAPPA 
bird CAlls
sábado, 12nov – 22h00 CCVF / GA
Rudesh Mahanthappa é considerado um 
dos músicos mais promissores e talento-
sos da nova geração do jazz.

biG bAnd e ensemble 
de CordAs dA esmAe
domingo, 13nov – 17h00 CCVF / GA
O Guimarães Jazz voltará a proporcionar 
a um grupo de jovens músicos uma 
experiência criativa e profissional de 
elevada exigência, colocando-os em 
contacto com uma compositora.

Projeto GuimArães 
jAZZ / PortA-jAZZ
domingo, 13nov – 22h00 PAC / BLACK 
Esta será a terceira edição da parceria 
entre o Guimarães Jazz e a associação 
portuense de músicos Porta-Jazz.

tHe jAmie bAum Ameri-
CAn-PolisH sePtet
quarta, 16nov – 22h00 CCVF / GA
O Jamie Baum Septet foi criado em 1999. 
Jamie Baum atuará acompanhada de 
músicos com origens e formações muito 
distintas.

Ambrose AKinmusire 
quArtet
quinta, 17nov – 22h00 CCVF / GA
É um dos mais destacados e promis-
sores nomes da nova geração do jazz 
norte-americano.

donnY mCCAslin 
quArtet 
seXta, 18nov – 22h00 CCVF / GA
É a quarta vez que atua no Guimarães 
Jazz. O Donny McCaslin Quartet editou 
recentemente um álbum, Beyond Now, 
inspirado pela experiência de trabalho 
da banda com David Bowie, pelo que é 
legítimo esperar que seja esse o ele-
mento central do concerto do quarteto 
no Guimarães Jazz, naquela que será 
uma oportunidade do festival para ho-
menagear um dos grandes músicos do 
nosso tempo.

AdAm bAŁdYCH & HelGe 
lien trio “bridGes”
sábado, 19nov – 17h00 CCVF / PA
O Adam Bałdych & Helge Lien Trio é 
um projeto que reúne alguns dos mais 
dinâmicos e promissores jovens músicos 
de jazz europeus da atualidade. 

CHArlie HAden´s libe-
rAtion musiC orCHes-
trA Com direÇão de 
CArlA bleY
sábado, 19nov – 22h00 CCVF / GA
É uma das mais importantes formações 
orquestrais da história do jazz. A Libera-
tion Music Orchestra regressa este ano 
ao Guimarães Jazz.

sFjAZZ ColleCtive: tHe 
musiC oF miles dAvis & 
oriGinAl ComPositions
quinta, 10nov – 22h00 CCVF / GA
O concerto vai ter dois momentos distin-
tos: a reinterpretação do legado do autor 
de Kind of Blue e a apresentação das 
novas composições do grupo. 

texto: lénia rego • fotografias: Direitos reserVaDos 
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eXpo clássicos
recebe mais de 10 mil visitantes

eXposição

a nona edição do certame dedicado a veÍculos motoriZados 
antigos levou ao pavilhão multiusos mais de 10 mil pessoas, no 

Fim de semana de 22 e 23 de outubro.

Os vários modelos da ‘pão de forma’ 
da Volkswagen sobressaíram numa 
exposição focada nos clássicos de fé-
rias, mas outros carros e também mo-
tos marcaram presença. A edição de 
2017 realiza-se a 28 e 29 de outubro. 

140 veículos estacionaram na nave cen-
tral do Multiusos a 22 e a 23 de outubro 
para se exibirem aos olhos dos milhares 
de aficionados que por lá passaram.

A Expo Clássicos, originada em 2008, 
contou pela primeira vez com um tema 
em 2012, quando destacou os carros da 
presidência, tendo, a partir daí, conti-
nuado esse procedimento, com os clás-
sicos desportivos em 2013, os clássicos 
militares em 2014 e os clássicos dos 
transportes públicos de passageiros no 
ano passado, antes de, neste ano, ‘ali-
geirar’ novamente e enfatizar as férias.

Aníbal Rocha, presidente da Tempo Li-
vre, uma das entidades organizadoras, 
a par do Clube de Automóveis Antigos 
de Guimarães (CAAG), explicou à Mais 
Guimarães que o “enquadramento” 
dado a todos os veículos presentes é 
um “fator diferenciador" do certame, 
salientando a presença de “várias auto-
caravanas” na edição deste ano.

“Recriámos o próprio cenário de uma 
praia ou do campo na parte central do 

Multiusos”, acrescentou o responsável 
sobre o espaço onde se encontravam 
os modelos "pão de forma" e Westfalia 
da Volkswagen, com um dos veículos a 
sobressair com a venda de crepes, mas 
também outros exemplares pertencen-
tes à Associação Momentos VW, como 
o Country.

efemériDes assinalaDas
As viaturas de férias ocuparam o es-
paço central da Expo Clássicos, mas o 
resto da nave exibiu alguns modelos de 
carros e de motos que comemoram, em 
2016, efemérides de relevo. Vários mo-
delos do Toyota Corolla, desde o mais 
antigo, produzido pela primeira vez em 
1966, até ao mais recente, lançado em 
2013, ocuparam um dos corredores, 
enquanto as Vespa, motos surgidas em 
Florença, Itália, há 70 anos, ocupavam 
um espaço mesmo junto à entrada.

Mas outros carros tiveram também um lu-
gar ao sol. Um Packard Clipper, sedan lista-
do a azul claro e a azul escuro, lançado nos 
anos 50, em Detroit, nos Estados Unidos, 
cativou o interesse de muitos aficionados, 
tal como o Ford Escort Mk I, o Porsche 356 
Speedster e o Lancia Delta Integrale, com 
o visual do carro de ralis da década de 80. 
Contavam-se também entre a mais de 
uma centena de veículos algumas motos 
portuguesas, como a Famel S20, de 1958, a 
Casal Titan, de 1964, e a Macal M70, de 1971.

texto: tiago menDes Dias • fotografias: Direitos reserVaDos

O presidente do CAAG, Eduardo Gui-
marães, esclareceu que a organiza-
ção, nesta edição, quis acrescentar a 
exibição de “bons carros” às viaturas 
do tema, tendo dito que a opção gerou 
reacções mistas entre os visitantes.

“Já me fizeram alguma ‘queixa’, como 
que a dizer que abandonámos a história 
dos temas, mas já tivemos a opinião 
contrária, a dizer que este ano é que 
estava bom, porque tinha muitos A 
abrangência tem destas coisas”, reve-
lou, afirmando que o “princípio de haver 
sempre um tema” vai continuar.

A Expo Clássicos recebeu ainda 120 
expositores de acessórios relativos ao 
universo motorizado, que encheram as 
galerias do pavilhão com capacetes, 
peças para motores e até miniaturas de 
carros para os colecionadores.
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solar donna maria
espaço de eventos

concretiZamos o seu sonho

Situado em Oleiros, numa encosta 
singularmente sossegada e com uma 
agradável vista, que convida a momen-
tos de lazer e tranquilidade, o Solar 
Donna Maria apresenta-se como o local 
perfeito para a realização dos mais 
variados eventos, com destaque para 
casamentos.

O Solar Donna Maria é composto por 3 
áreas distintas. Dispõe do salão Nobre Don-
na Maria pensado para grandes festas e que 
tem capacidade para albergar 250 pessoas. 
Um espaço rústico e de convívio, com sala 
para 100 pessoas, tendo, no espaço exterior, 
um pinheiral e mesas em pedra e no apoio 
um bar e forno tipicamente português. Por 
último, o espaço ideal para receção dos noi-
vos e um magnífico cenário para as sessões 
fotográficas, destacando-se, nesta área, as 
plantas tropicais e a piscina.

Donna Maria é um projeto levado a 
cabo pela empresa TObeFUN lda, sendo 
Nelson Castro o seu responsável. 
Nelson Castro é conhecido na área da 
hotelaria, com especial destaque na or-
ganização de eventos, pelo cuidado que 
tem com os detalhes e pela enorme 
exigência que coloca na preparação de 
cada evento, e conta com profissionais 
qualificados nas mais diferentes áreas: 
cozinha, sala e decoração. 

"Oferecemos os melhores profissionais 
das diferentes áreas que nos auxiliam 
na organização, personalização e 
condução dos eventos, garantindo a 
satisfação dos nossos clientes”, disse 
Nelson Castro, da TObeFUN.

SOLAR DONNA MARIA
OLEIROS - GUIMARÃES
Tel. 91 55 08 137

Casamentos, comunhões, batizados, 
aniversários, jantares de grupo, jantares 
empresariais, formações e convívios 
com animação. Espaço ideal para even-
tos com organização própria e singular 
(espaço de cedência).
 

TObeFUN
EMOÇÃO, INOVAÇÃO
E COMPROMISSO
www.tobefun.pt
www.facebook.com/tobefuneventos
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podia ter sido presidente da comissão europeia.
era o “deseJado” dos socialistas para a presidÊncia da 
repÚblica. traçou caminho nas nações unidas como  
alto-comissÁrio para os reFugiados.
agora chega ao topo da onu: secretÁrio-geral.

um engenheiro
para construir a onu

secretário geral da onu

texto: Diogo oliVeira • fotografias: Direitos reserVaDos

Aos 67 anos, António Guterres conta no 
currículo com 10 anos à frente do Alto 
Comissariado para os Refugiados. Os 
amigos mais próximos do antigo primeiro-
ministro falam de um homem que sempre 
se dedicou às causas humanitárias e até 
ao voluntariado em bairros sociais.

Guterres vai liderar, a partir de janeiro, 
uma casa que conhece bem, depois de 
ter chefiado o Alto-Comissariado das 
Nações Unidas para os Refugiados (AC-
NUR), entre junho de 2005 e dezembro 
de 2015, uma organização com cerca de 
10 mil funcionários em 125 países.

A maior crise migratória do pós-guerra 
e o conflito na Síria são, muito provavel-
mente, os maiores desafios do mandato 
de António Guterres à frente das Nações 
Unidas. O isolamento internacional da 
Coreia do Norte e do seu programa 
nuclear também estarão na agenda do 

próximo Secretário-Geral da ONU que 
herda um planeta que poderá estar a 
caminho da autodestruição.

De acordo com a sua biografia oficial, 
promoveu "uma profunda reforma es-
trutural" no ACNUR, reduzindo o número 
de funcionários em 20% na sede, em 
Genebra, enquanto triplicou o volume de 
atividades do organismo, num mandato 
marcado por algumas das maiores crises 
de refugiados e deslocados das últimas 
décadas, nomeadamente devido aos 
conflitos na Síria, Iraque, Sudão do Sul, 
República Centro-Africana e Iémen.

Na corrida à liderança da ONU, o presi-
dente da República, Marcelo Rebelo de 
Sousa, apelidou-o como "o melhor de 
todos nós", enquanto o Governo por-
tuguês considerou que a apresentação 
da sua candidatura era "um imperativo, 
num tempo em que, mais do que nunca, 

é urgente mobilizar o mundo em prol da 
paz e da segurança, dos direitos huma-
nos e do desenvolvimento sustentável".

António Guterres chega ao cargo depois 
de uma campanha que se iniciou em 
fevereiro, numa corrida em que foram 
introduzidas algumas novidades para 
procurar garantir maior transparência do 
processo, sucedendo a Ban Ki-moon.

António Manuel de Oliveira Guterres 
nasceu a 30 de abril de 1949 na fre-
guesia de Santos-o-Velho, em Lisboa, 
tendo a sua infância sido dividida entre a 
capital e a terra natal da mãe, Donas, na 
Beira Baixa.
A Universidade Europeia de Madrid vai 
atribuir a 16 de novembro próximo o 
título de doutor Honoris Causa a Antó-
nio Guterres pelas suas capacidades 
de liderança como alto comissário das
Nações Unidas para os Refugiados.
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aos olhos
guiné-bissau
luÍs gonçalves tem coordenado vÁrias missões 
humanitÁrias à guiné-bissau, no âmbito da
oFtalmologia, num proJeto galardoado 
internacionalmente - eXcellence in ophthalmology 
vision award (Xova)
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A visão flui a partir dos seus 
valores. o provérbio diz: “olhos 
que não veêm, coração que 
não sente”, nada mais apro-
priado ao oftalmologista, luís 
Gonçalves, que enche corações 
no hospital de Cumura, da 
Guiné-bissau.

A primeira missão ao continente africano 
começou quando Luís Gonçalves foi 
convidado para colaborar com serviços 
relacionados com oftalmologia na Guiné-
Bissau. Os tumultos políticos-sociais que 
atrasam o desenvolvimento do país, um 
sistema de saúde fortemente deficitá-
rio e a necessidade de muitas pessoas 
cegas por cataratas, foram razões mais 
que suficientes para o médico aceitar a 
colaboração nas missões de oftalmologia 
que decorrem na Guiné-Bissau.

O programa começou há cinco anos e 
já leva seis missões no currículo. Cada 
missão tem um período que ronda os 
15 dias e leva uma equipa de oito a dez 
pessoas por todo o país na área da 
oftalmologia. “Pessoas abdicam das 
férias, pagam a viagem e vacinas, bem 
como outros bens necessários. Isto 
ajuda-nos a viver com outro gosto”, diz 
quem faz parte.

O objetivo destas missões passa por 
desenvolver uma atividade no sentido 
de ajudar um conjunto de pessoas, 
mas mais que isso, de tentar desenvol-
ver a oftalmologia daquele país para 
se tornar mais sustentável. Para isso 
têm vindo a fortalecer uma atividade 
de formação de colegas locais, apenas 
três oftalmologistas de momento, que, 
naturalmente têm imensas dificul-
dades e carências, mas “com muita 
vontade em aprender”, afirmou Luís 
Gonçalves.

O papel dos missionários tem sido le-
var conhecimentos e meios que permi-
tam que a Guiné-Bissau comece a dar 
resposta à sua população. Uma grande 
dificuldade, visto que algo tão simples 
como um aparelho para medir a ten-
são ocular não existia. “Nós levamos o 
primeiro”, garantiu o oftalmologista. 
Novas técnicas têm sido transportadas 
pelos missionários para o Hospital de 
Cumura da Guiné-Bissau, um hospital 
de padres franciscanos.
“Quando lá vamos, as pessoas, do 
hospital, dizem que o Hospital é a 
capital da Guiné-Bissau”, e, acrescenta 
que “vêm pessoas de toda a parte da 
Guiné-Bissau e de países que fazem 
fonteira com o país. Pessoas que cami-
nham três dias para uma consulta”, 
disse entusiasmado o médico.
Luís Gonçalves, partilhou à Mais 
Guimarães alguns casos que, segundo 
ele, aumenta a alegria de viver. Uma 
situação que deixou o oftalmologista
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sem palavras conta a história de um 
senhor que levou a sua mãe às costas 
durante dois a três dias para a equipa 
de oftalmologistas pudesse tratar. 
Outra história, conta o médico, envolve 
uma criança de 12 anos que estava 
completamente cega e já não ia à 
escola há três anos. “Tinha cataratas 
totais nos dois olhos. Não tínhamos 
anestesia e aplicamos só com go-
tinhas, que serviu como anestesia 
local. Numa semana operamos os dois 
olhos, um de cada vez. Transformamos 
a vida daquela criança”, compartilhou 
Luís Gonçalves.
 
Uma história com o final feliz envolve 
uma criança que espetou um objeto 
contendente num olho, que o perfu-
rou, um olho que era viável, que podia 
reconstruído de forma que a criança 
pudesse ver. No entanto, como a crian-
ça era demasiado pequena, a equipa 
médica não tinha anestesista. No dia 
em que se deparam com este proble-
ma, o hospital de Cumura recebeu um 
grupo de voluntários anestesistas, 
vindos de Itália. “Não é tarde, nem é 
cedo”, expõe com felicidade o oftal-
mologista, que adiciona à sua história, 
“reportamos e resolvemos o problema 
logo o problema”.

Estas histórias que o médico partilha 
com grande emoção transmite as 
dificuldades que o país atravessa e 
que Luís Gonçalves sente sempre que 
se desloca numa missão. Contudo, 
num país que “não tem se quer recolha 
de lixo” como conta, o grupo não tem 
receio de se voluntariar para estas 
missões. “Apesar de algumas informar 
que não era seguro, todo o grupo foi 
sem receio. Missões como estas nunca 
temos 100% de segurança. Se não é a 
segurança que está em causa, é uma 
doença que surge”, afirmou.
A equipa tem uma parte mais de 
consulta e outra de cirurgia e traba-
lham com material e medicamente 
que fornecem. Durante aqueles 15 
dias os médicos tentam dar o máximo 
de resposta. “Todas as pessoas que 
tratamos lá ficariam assim para o resto 
da vida, pois não tinham como arranjar 
tratamento. Temos de estar sempre 
preparados para tudo”, garante Luís 
Gonçalves.
O oftalmologista, Luís Gonçalves apre-
senta com orgulho as razões para es-
tas missões. “A nossa existência como 
seres humanos vem nos ensinando 
que esta dádiva que damos aos outros 
eleva os nossos níveis de satisfação”, 
declarou.

O oftalmologista, Luís Gonçalves, 
tem uma história que vai muito além 
das missões. Para além da vertente 
monetária, o médico alcançou muito 
mais na sua atividade profissional. 
Mais que deixar uma marca, Luís 
Gonçalves sente que “temos de fazer 
as coisas pela razão”.
Este vimaranense, sim, porque ele 
já se sente que Guimarães é a sua 
casa, natural da Guarda, chegou à 
cidade berço há mais de 20 anos. 
Tinha terminado de se especializar 
e recebeu o convide do Hospital 
da Nossa Senhora da Oliveira para 
colaborar no serviço da oftalmolo-
gia, aquele que considerava ser dos 
melhores hospitais do país. “Tinha 
equipamentos que os hospitais cen-
trais não têm e equipamentos mais 
modernos”, lembrou. 
Já completamente acomodado na 
cidade de Guimarães, onde tem uma 
clinica de oftalmologia que funciona 
há cerca de 10 anos, Luís Gonçalves 
acredita que Guimarães “sempre foi 
uma cidade atrativa com caraterísti-
cas próprias”. 
Os livros que produz por gosto 
servem para manter-se atualizado, 
manter conhecimento e desenvolver 
a área de oftalmologia. Faz parte 
de um grupo de oftalmologistas 
portugueses que tentam ter uma 
ação ativa dentro da oftalmologia. 
Elemento fundador do grupo, Luís 
Gonçalves foi alternando funções, 
até se fixar como coordenador do 
grupo ligado à página de internet e 
newsletter. Foi supervisor oftalmolo-
gia na Universidade do Minho. Neste 
momento, desloca-se à universidade 
para realizar seminários sempre que 
é convidado.
O médico considera que o trabalho 
está ser bem feito na área de oftal-
mologia, no entanto “existe sempre 
um trabalho a fazer, sobretudo na 
prevenção”. Há doenças irreversíveis, 
que “quanto mais precocemente 
forem detetadas, menos lesivo é 
para o doente”, considera.

luís 
gonçalves
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Foi homenageado no passado dia 15 de outubro, belmiro Jordão, numa cerimÓnia 
realiZada na igreJa da venerÁvel ordem terceira de s. Francisco. o evento contou 
ainda com a celebração de uma missa presidida pelo arcebispo primaZ de braga, d. Jorge 
ortiga. 

belmiro jordão
homem de terreno

sociedade

texto e fotografias: Diogo oliVeira

Uma surpresa para que o ilustre vima-
ranense não esperava. “Nunca me pas-
sou pela cabeça que fosse homenagea-
do, nem nunca gostei muito deste tipo 
de coisas, mas fiquei muito agradado e 
agradecido”, afirmou Belmiro Jordão.
Entre um grupo de individualidades 
representantes das várias instituições 
de Guimarães em que esteve envolvido, 
Belmiro Jordão viu ainda ser apresenta-
do um livro com a sua biografia.
Nascido em Guimarães, Belmiro Jordão 
é neto de Bernardino Jordão, uma das 
figuras mais relevantes da primeira 
metade do século XX vimaranense. Foi 
dirigente do Vitória durante nove anos, 
fundador da Associação dos Antigos 
Estudantes do Liceu de Guimarães, da 

Assembleia de Guimarães, da Unidade 
Vimaranense e da Unidade – Sociedade 
de Empreendimentos. 
Após o 25 de abril de 1974, foi nomeado 
Presidente da Comissão Administrativa 
da Junta de Freguesia da Costa e, no 
mandato 2002/2005, foi eleito vereador 
da Câmara Municipal. Foi igualmente 
deputado municipal e teve um papel 
importante na eletrificação das fregue-
sias de Guimarães.
Belmiro Jordão revê-se como uma 
pessoa que não gosta de andar na 
“baila”, pois prefere estar por dentro dos 
projetos em que está inserido. Dos pro-
jetos que conduziu destaca a criação da 
Associação dos Empresários de Cinema 
que, contrariando as grandes coopera-

ções cinematográfica da época, lutava 
pela distribuição justa de filmes por 34 
salas de cinema espalhadas pelo norte 
do país, onde se incluí o Teatro Jordão.
Contudo as instituições de solidarieda-
de social receberam a maioria do seu 
tempo: na antiga Casa dos Pobres, hoje 
Lar de S. António, na Santa Casa da Mi-
sericórdia, na Irmandade da Penha, nos 
Bombeiros Voluntários de Guimarães e, 
finalmente, na Venerável Ordem Tercei-
ra de S. Francisco, onde desempenha 
as funções de Ministro da respetiva 
Mesa Administrativa há várias décadas. 
Dedica-se há largos anos à Ordem de 
São Francisco, onde continua a ligação 
familiar com a instituição. 
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a arcol, reconhecida empresa vimaranense que se 
dedica ao comércio grossista de produtos alimentares 
e bebidas, esteve presente uma veZ mais na miF – Feira 

internacional de macau com o propÓsito de levar aquele 
territÓrio a eXcelÊncia dos produtos portugueses.

Fundada em 1953, a comemorar os 
seus 63 anos de atividade, a Arcol 
cobre atualmente todo o território por-
tuguês devido ao seu posicionamento 
estratégico e aos modernos pontos 
de venda que possui em Guimarães, 
em Lisboa e no Algarve, tendo sempre 
pautado, a sua atuação no mercado 
“pelo rigor e pela ética”, refere António 
Lopes, administrador da empresa.

A Arcol iniciou já há alguns anos o seu 
processo de internacionalização, tendo 
uma forte presença na Europa, em 
países como a França, Suíça, Inglaterr-
ra, Irlanda, Luxemburgo e Alemanha e 

também no continente africano, onde 
estabeleu parcerias sobretudo em 
países PALOP – Países de Língua Oficial 
Portuguesa. 

Vítor Sereno, cônsul de Macau, Paulo 
Alexandre Ferreira, secretário de 
estado adjunto do comércio, Miguel 
Frasquilho do AICEP, Ricardo Costa, 
vereador da Câmara Municipal de 
Guimarães, o arquiteto Filipe Vilas 
Boas, José Lourenço da AJEG, e a 
conhecida estilista Fátima Lopes, 
foram algumas das personalidades 
portuguesas que visitaram o stand 
da Arcol.

internacionalização

arcol mostra a eXcelÊncia dos produtos
portugueses em macau

"esta noVa presença Da 
arcol em macau “Demons-
tra a importância que a 
arcol Dá à mif e a estes 
noVos mercaDos. temos 
já bons parceiros neste 
território e macau consti-
tui uma porta De entraDa 
no mercaDo asiático, onDe 
queremos leVar o que De 
melhor fazemos e proDu-
zimos em portugal”.
António Lopes, Administrador da Arcol.
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novidade em guimarães
taberna checa

a taberna checa nasceu em guimarães com a Finalidade de se aproXimar ao ambiente 
natural das tabernas da repÚblica checa. o ambiente medieval, antigo e histÓrico, 
que estÁ muito presente nas tabernas checas, Foi pensado para este novo espaço 

gastronÓmico da cidade-berço, situado na rua egas moniZ, uma das mais antigas e belas 
ruas de guimarães.

Carlos Sampaio e Carina Ferreira, ren-
didos aos sabores da cozinha Checa, e 
percebendo a falta de espaços onde se 
possa degustar esta gastronomia em 
Portugal, decidiram criar esta Taberna, 
localizando-a “num dos mais belos 
Centros Históricos do Mundo”. 
Guimarães, para além da sua História 
e Arquitetura é, para os responsáveis 
do espaço “uma cidade em franco 
desenvolvimento que abraça projetos 
dinâmicos de reconhecimento mundial 
a nível Cultural, Ecológico e Histórico, 
o que potencia o Desenvolvimento e o 
Turismo. Inegável é também a Beleza 
desta cidade e a Nobreza desta Gente. 
E estes foram os motivos que nos leva-
ram a escolher Guimarães para acolher 
este projeto”. Referem.

a taberna checa presen-
teia os seus Visitantes com 
um ambiente acolheDor, 
DescontraÍDo e muito 
agraDáVel, onDe poDem 
Desfrutar De uma panóplia 
De sabores. 

Ali todos os produtos são confeciona-
dos na hora de forma artesanal, nada 
é comprado processado ou produzido. 
Todos os produtos são da mais alta 
qualidade existindo fornecedores espe-
cíficos para cada tipo de produto.

O Chef é Paulo Ribeiro, reconhecido 
internacionalmente pela qualidade 
dos seus cozinhados e pelos variados 

conhecimentos na confeção de pratos 
tradicionais nacionais e da cozinha 
Checa, que veio da Suíça, onde estava 
emigrado há décadas, especialmente 
para abraçar este projeto e desafio.

A Taberna Checa, embora acabe por 
se identificar mais com o serviço de 
Hamburgueria artesanal, tem como es-
pecialidades o Goulash e as suas broas 
recheadas ao estilo da cozinha Checa, 
bem como a Espetada Bárbara, uma 
oferta que distingue claramente este 
espaço de outros similares existentes 
na cidade. Para além disto, a Taberna 
Checa apresenta um menu muito com-
pleto e diversificado.
Desde os Hambúrgueres artesanais, 
conhecidos pela maior quantidade de 

fotografias: Direitos reserVaDos
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carne de Novilho e Picanha, desde os 
200 a 160 gramas de carne.

Como todos os restaurantes que se 
prezem no Norte do nosso país, a 
Taberna Checa presenteia os seus 
clientes com fantásticas Francesinhas 
Tradicionais e com Bife, Bifes e pregos 
variados, Salmão grelhado, Variadas 
saladas, Tostas, Omeletes e deliciosas 
Pizas ao estilo da cozinha Italiana. As 
sobremesas, vão desde a Panna-cotta 
de Frutos vermelhos, passando pelo 
creme Brulee, o Crepe com gelado e o 
Clafoutis de cereja.
Para além desta carta, todas as sema-
nas há sugestões do Chef, vocaciona-
das para a cozinha tradicional Portu-
guesa e alguns petiscos.

A Taberna Checa tem uma extensa 
e muito completa carta de Cervejas, 
de onde se destaca a Cerveja Checa 
Pilsner-Urquell, conhecida como uma 
das melhores cervejas do mundo. Há 
também uma boa lista de vinhos de 
onde se destacam várias Reservas, 
como o Vale Pradinhos, o Monte Mayor, 
a Quinta do Estanho ou o Solar dos 
Lobos Syrah.

a taberna checa conViDa 
os Vimaranenses a Viaja-
rem até à republica checa, 
DesVenDaDo uma Das maio-
res riquezas Desse terri-
tório e Das suas gentes, a 
gastronomia.

Taberna Checa - Goulash House
Rua Egas Moniz Nº59 (Rua Nova)
Guimarães

Tel. 961 751 475
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astronauta quer cultura para 
todos

cultura

texto: lénia rego • fotografias: rui ribeiro

São atores, músicos e artistas plásticos, 
mas também há um militar e quem 
trabalhe num hotel e num museu. Em 
comum têm o gosto pelas artes, quer 
sejam performativas, quer sejam plásti-
cas e muita vontade de inovar e sur-
preender. “Somos um grupo de pessoas 
que se juntou em formato associativo, 
para desenvolver um projeto com fins 
e perspectivas comuns, para fazer um 
conjunto de coisas que nos fazem sentir 
bem”, referiu Helena Pereira, um dos 
elementos da Astronauta – associação 
cultural, fundada o ano passado em 
Guimarães.

O projeto ainda é recente, mas tem 
vindo a marcar o panorama cultural 
vimaranense. Irreverente, diferente, 
inovadora, esta associação destacou-se 
na edição 2015 da iniciativa cultural Noc 
Noc, onde apresentou uma performance 
original: os elementos do grupo enche-
ram o Nº 27 da Rua de Valdonas, e leram 
atas durante várias horas, mandando 
depois os papéis para o chão. “Durante 
29 horas, sem interrupções, lemos atas. 
Atas de uma suposta associação, es-
critas por nós”, explicou Francisco Leite 
Silva, outro dos elementos da associa-
ção. A performance, intitulada “Nem 

ata, nem desata” marcou a primeira 
aparição pública deste grupo na cidade 
berço. Quem passou pela rua não ficou 
indiferente a esta leitura de atas escritas 
pelos elementos da associação e que re-
latavam temas “sem interesse”, apenas 
para criticar a “sociedade tecnocrata e 
burocrática” em que vivemos. “Precisa-
mos de papéis para tudo, mas no final 
não se faz nada”, referiu Helena Pereira, 
outra das mentoras do projeto. 

E não fazer nada, é algo que este grupo 
não concebe. Nos últimos meses têm 
viajado por todo o país, para apresentar 
espectáculos de música e teatro e até 
mesmo exposições. Em Guimarães, 
subiu ao palco do Centro Cultural Vila 
Flor, no passado dia 20 de outubro para 
apresentar a peça “PREC no Prato!”, 
uma das vencedoras da edição 2016 
do concurso de apoio à criação teatral 
para os grupos de teatro amadores do 
concelho de Guimarães. O público, que 
lotou a sala, foi convidado a emergir 
nas memórias da Revolução, do PREC 
e dos primeiros passos da democracia 
portuguesa. “Enchemos a sala. Foi uma 
satisfação enorme. O teatro, assim como 
qualquer forma de arte, não faz sentido 
sem público. Se tivermos lugares vazios 

ou tivermos duas ou três pessoas, 
temos que ser profissionais e fazer o 
nosso trabalho. Mas se tivermos a casa 
cheia é gratificante, é uma alegria enor-
me”, assumiu Francisco Leite Silva.  
Nos próximos tempos, a associação vai 
continuar as viagens e apresentações, 
com o objetivo de “levar a Cultura” às 
comunidades. “Temos uma visão da Cul-
tura que é pedagógica e educacional, as 
coisas devem ser pensadas para chegar 
às pessoas, aos públicos. Há uma certa 
tendência, uma intelectualização elitista 
que não chega às pessoas”, acrescentou 
Helena Pereira. 

é uma associação recente em guimarães, mas JÁ se destacou
entre os grupos culturais pela sua irreverÊncia
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o tanque do campo da feira

1 – Com certeza que o leitor, ao passar 
pelo Largo da República do Brasil / 
Campo da Feira, em Guimarães, já se 
apercebeu de que há um novo largo em 
formação, e uma nova rua de ligação ao 
Campo das Hortas.
Em boa hora a Câmara Municipal o 
decidiu, porque se trata de um espaço 
nobre da cidade, e aquele recanto esta-
va a necessitar de renovação.
O projecto do novo largo, que con-
servou, e bem, o tanque e recolocou, 
equilibradamente, a estátua do 1º 
Conde de Arnoso, Bernardo Pinheiro de 
Melo (da autoria do escultor Joaquim 
Correia, 1961), é do arq. Miguel Frazão, 
e o da nova rua é do arq. José Manuel 
Soares. Responsável pela recuperação 
do ‘lavadouro público’ é a arq. Margari-
da Morais.

2 – Recordemos que o Campo da 
Feira, que deve o seu nome a ter sido, 
secularmente, um espaço de mercado, 
exterior às muralhas, era semelhante, 
em importância, ao Campo do Toural. 
Nele se realizavam ‘feiras’ – feira de São 
Gualter (anualmente, em Agosto), feira 
do gado, feira dos porcos, mercado da 
lenha…
Também era um espaço de cultura e de 
lazer, nele tendo lugar paradas milita-
res, exibições, actuações de bandas 
de música, lides de touros, sessões de 
fogo-de-artifício, cavalhadas, masca-
radas, manifestações populares… Ali 
existiram o Teatro D. Afonso Henriques 
(entre 1855 e 1936), o Colégio da Se-
nhora da Conceição (só recentemente 
mudado de lugar), e até um parque 
aquático.
Foi (e é), igualmente, um importante 
centro religioso, com sede na belíssima 

Igreja de Nossa Senhora da Consolação 
e Santos Passos. Esta igreja, que teve 
risco de André Soares (1720-1769), foi 
iniciada em 1769 e concluída em 1785. 
As suas torres, com risco de Pedro Joa-
quim Ferreira (morreu em 1864), foram 
construídas, a do lado nascente, entre 
1862 e 1873, e a do poente, entre 1867 e 
1871. Os sinos foram instalados em 1875.
O campo era conhecido (informação de 
João Lopes de Faria) pela sua ponte an-
tiga, reconstruída no séc. XVII, sobre o 
rio aberto, hoje encanado, que lá passa-
va – mas ainda pelo seu “carvalho gran-
de” (séc. XVI), pela Fonte das Ameias 
(séc. XVI), pelo seu cruzeiro (séc. XVII).

3 – O Campo da Feira cresceu em rele-
vância habitacional depois da constru-
ção da igreja e da abertura, na muralha, 
da Porta da Senhora da Guia (junto à 
Torre, que ia ser demolida). Esta porta 
foi adjudicada, em 1794, ao mestre-pe-
dreiro António Rodrigo da Fonseca, para 
facilitar o acesso ao campo.
Com o aumento da população, no local, 
cresceu a necessidade de água.
E foi para responder a isso que as es-
tátuas dos Apóstolos São Pedro e São 
Paulo (edificadas por 1827, e colocadas 
abaixo das escadas laterais da igreja), 
foram dotadas, nos seus pedestais, de 
bicas e taças.
As bicas não ficaram logo a funcionar, 
sendo empossada uma Comissão, em 
18.06.1847, para obter donativos para a 
construção de um aqueduto, para levar 
aos pedestais dos Apóstolos “a água 
que andava perdida no Campo da Feira” 
(informação do Abade de Tagilde).
Mas só depois de 1857 é que as bicas 
tiveram água corredia, advinda do tan-
que acabado de construir.

texto: lino moreira Da silVa • fotografias: Direitos reserVaDos

4 – Enfim, pela falta que a água fazia, 
foi arrematada, em 03.09.1856, pelo 
mestre pedreiro José Martins Crespo, a 
construção de um tanque.
Era Presidente da Câmara João Carlos 
de Araújo Portugal.
Para essa construção, foram feitas, em 
reunião de Câmara, recomendações 
muito precisas: o tanque seria “de 
pedra fina e a bacia de pedra grossa, 
inteiriça e esquadrada”, com “um pas-
seio em volta… de pedra grossa de pico 
miúdo e junta unida”, disponibilizada 
pela Câmara, e disporia de “uma porta 
chumbada de madeira de castanho, 
com fechadura, para o registo da água”.
Serviu de reporte, para a sua constru-
ção, o Tanque do Largo da Misericórdia 
(a histórica ‘Fonte Majestosa’), sendo 
grandes as semelhanças, entre um 
e outro, em estrutura, dimensões e 
materiais.
À Câmara Municipal competia inspec-
cionar a obra e garantir a “segurança” 
e a “boa construção”, ali surgindo uma 
fonte/tanque “elegante, com duas bi-
cas” (informação do Padre Caldas).

5 – O Tanque do Campo da Feira não 
foi, na sua origem, construído no es-
paço que ocupa hoje, mas mais acima, 
encostado “ao muro do quintal da 
Condessa de Basto, que, para este fim, 
concedeu autorização, em troca dos 
aforamentos de metade dos sobejos 
do Tanque da Oliveira” (informação do 
Abade de Tagilde).
As “casas e campo” da Condessa de 
Basto ficavam, no largo, mais a norte, 
em relação às casas dos herdeiros 
de Manuel de Magalhães de Araújo 
Pimentel, junto ao rio, que haviam 
sido compradas, pela Irmandade de 
Nossa Senhora da Consolação e Santos 
Passos, para construir o seu Asilo da 
Mendicidade (inaugurado em 1877).
A Irmandade comprou essas “casas 
e campo”, a prever que o seu “pio 
estabelecimento” viesse a precisar de 
“maiores proporções” (informação do 
Padre Caldas).
O tanque passou ao lugar que hoje ocu-
pa, em meados do séc. XX.

6 – A água que abasteceu o Tanque 
do Campo da Feira provinha de uma 
nascente que havia sido descoberta, 
no último quartel do século XVIII, nos 
alicerces da casa capitular do Cabido, 
durante umas obras realizadas pelos 
Cónegos da Colegiada.
O seu encanamento foi pago pelo 
Morgado do Toural, João António Vaz 

história de guimarães
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Vieira de Melo Alvim Pinto (1730-1801), a 
prever a sua utilidade futura, “a fim de 
que os moradores do Campo da Feira 
a pudessem aproveitar, em fonte ou 
tanque, como melhor lhes conviesse”, 
sendo arrematado, em 23.12.1789, pelo 
mestre de pedraria Pedro António Lou-
renço (informação do Abade de Tagilde). 

7 – Em 1857, foi ordenado ao pregoeiro 
Cândido de Magalhães e Meneses que 
procedesse à publicitação da obra que 
se tencionava fazer: “um aqueduto para 
a condução da água pública do Tanque 
do Campo da Feira para as taças junto 
aos pedestais dos Apóstolos, no mes-
mo campo” (acta de sessão da Câmara, 
AMAP).
Seria feito um aqueduto, desde o Tan-
que do Campo da Feira “até ao passeio 
de pedra, na frente do mesmo tanque, 
para conduzir as sobras ou escorros 
da água, deste para as taças juntas 
aos pedestais dos Apóstolos, o qual 
será feito e aparelhado da pedra para 
alcatruzes de barro, até ao dito passeio, 
e daí até às taças será conduzida em 
cano de chumbo grosso e bem soldado, 
fazendo-a cair nas mesmas taças por 
bicas de ferro” (acta de sessão da Câ-
mara, AMAP).
A arrematação da obra foi feita ao 
agueiro Manuel José Luís.

8 – Por finais do século XIX e inícios do 
século XX, procedeu-se a mais melho-
ramentos, no local.
Por decreto régio de 08.04.1890, a 
Câmara foi autorizada a expropriar uma 
“casa de moinhos e um quintal”, per-
tencentes à Irmandade, para “ampliar e 
melhorar o Campo da Feira”.
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Em 1892, a Câmara decidiu que se pro-
cedesse à construção de dois aquedu-
tos, no Campo da Feira, podendo esta 
obra ser feita por ajuste.
Por decreto régio de 05.12.1894, a Câ-
mara foi autorizada a expropriar “três 
parcelas de terreno”, para alargamentos.
Em 1907, a Câmara aprovou “o projecto 
para a obra de reparação e melhora-
mento do Campo da Feira”, mandando 
anunciar e construir outro aqueduto.
Por decreto régio de 14.09.1907, a Câ-
mara foi autorizada a desviar verbas, de 
outros fins, para “obras de continuação 
do alargamento do Campo da Feira”.
Desde então, o Campo da Feira foi pas-
sando por mais transformações, até se 
tornar (com destaque para o seu exten-
so jardim) no alegre espaço que, hoje, 
lá conhecemos – e a que o novo largo, 
com o velho tanque, veio trazer mais 
um motivo de interesse para Guimarães.
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1. Mulheres e homens. Quando chega-
dos a tribunal porque o amor acabou, 
o estado de partilha se foi e o contrato 
do casamento se desfaz, dividem-se 
os artefactos mas sobram os filhos, 
gente inteira, impossível de dividir. E, 
sabendo-se da necessidade de, nessa 
altura, vigorar o senso de responsabi-
lidade tendente à prática de um jargão 
técnico-jurídico muito pomposamente 
designado “superior interesse da crian-
ça” (como se a pompa cobrisse a reali-
dade) verifica-se, todavia, exatamente o 
contrário, sendo a circunstância aquela 
em que, em grande medida, os adultos 
reivindicam-se como os superlativos 
“superiores interessados”. Cabe então 
aos tribunais decidir quem é melhor, 
se o pai se a mãe. E, nesta contenda 
divisória, ganha geralmente a mãe, 
única possuidora da relação umbilical e, 
por isso, legítima detentora da sentença 
baseada no direito natural.  

2. Dirão alguns leitores que o normal 
atualmente é os tribunais proporem a 
guarda partilhada mas, na realidade, 
tal nem sempre é possível nomeada-
mente quando os progenitores decidem 
viver em geografias diferentes. Sempre 
que há que decidir com quem ficam as 
crianças são raras as decisões a favor 
do pai. Tal só ocorre quando, manifesta 
e declaradamente, a mãe se tornou 
numa incompetente social. Dirão outros 
leitores que há mais pais do que mães 
abandonando os filhos o que, para 
vergonha de quem é homem, é uma 
verdade dura. Contudo não vamos aqui 
perorar sobre outras variáveis porque 

apenas uma nos interessa tratar: quais 
os fundamentos da aplicação do direito 
natural na entrega de crianças?

3. Antes de tudo há que nos ques-
tionarmos sobre as diferenças e as 
dificuldades em si entre maternida-
de e paternidade. Sem dúvida que o 
empréstimo do corpo para gestação 
estabelece uma ligação direta entre 
mãe e filho. Com o corte umbilical dá-se 
o corte do laço natural para se abrir 
portas aos laços sociais. A memória da 
gestação fará subsistir sempre uma 
história afetiva na direção mãe-filho 
que, todavia, não existe na direção 
filho-mãe, pelo simples facto de que 
ninguém tem memória do seu nasci-
mento. Ainda que, na gestação, o pai 
estabeleça espectativas sobre o filho, 
ao contrário da mãe, a memória afetiva 
da relação pai-filho só se dá após o 
nascimento. Desde a partida que está 
vedado ao pai qualquer relação interna 
de toque carnal pré-nascimento pelo 
que, resta-lhe, exclusivamente, o forta-
lecimento de relações sociais. Porque 
terá de construir a sua relação afetiva 
com base no exterior, tem assim o pai 
uma missão muito mais dificultada do 
que a mãe.

4. Todavia o jusnaturalismo persiste na 
questão da guarda dos filhos. Ana Reis 
Jorge, investigadora da Universidade 
do Minho consultou 300 processos 
e entrevistou 25 magistrados. O seu 
trabalho concluiu que, em tribunal, o 
fundamento usual é o de que a “figura 
primária de referência culturalmente 

enraizada é a materna”. Ora de todo, os 
senhores magistrados, concentram o 
“superior interesse da criança”, não na 
criança, mas num dos progenitores, es-
tranhamente cometendo o erro básico 
de atribuir o biológico à cultura. E de 
caminho largam a afirmação tácita de 
que já há consciência antes do nasci-
mento, circunstância que está longe de 
ser demonstrada.    

5. A insistência de que há uma figura 
primária de referência enraizada e que 
esta é a materna, demonstra até que 
ponto o campo judicial, um construído 
social de homens e mulheres disseme-
lhantes entre si com vista à promoção 
de igualdade à partida, é capaz de se 
socorrer de uma desigualdade para 
afirmar justiça feita. No fundo, a justiça 
teria de responder à questão, «como 
colocar homens e mulheres em pé de 
igualdade na decisão de regulação 
paternal?» Uma resposta sã a essa 
pergunta jamais poderia assentar no 
jusnaturalismo. Ao guiar a maior parte 
das decisões segundo o direito natural, 
os magistrados estão a dizer que a fa-
talidade de homens não gestarem lhes 
deve ser acometida como uma culpa. 
Tal configura, por isso, uma intolerável 
desigualdade e a persistência de um 
tipo de decisão judicial que fere, logo à 
partida, os tais superiores interesses da 
criança.   

 Esser Jorge Silva 
Sociólogo

artigo de opinião

os filhos do direito 
“natural”: uma justiça 
impossível 
texto: esser jorge silVa • fotografia: joaquim lopes
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paulo césar gonçalves
nicolinas contadas aos
mais peQuenos
chama-se manual (para um pequeno)
nicolino e vai ser lançado no
prÓXimo dia 15 de novembro, na
sociedade martins sarmento.
a ideia JÁ nasceu hÁ quatro
anos, mas sÓ agora é que
se concretiZa.

texto: lénia rego • fotografia: mais guimarães



26

Era apenas um miúdo com oito 
anos, quando se “apaixonou” pelas 
Nicolinas. Na altura frequentava a 
escola primária e alguém o levou às 
festas para assistir às Danças de S. 
Nicolau. Não entendeu bem o que 
se passava, mas achou um “piadão” 
à espécie de teatro de revista, feita 
por homens e onde não faltavam 
momentos de humor. “Uma paler-
mice pegada. Só dá vontade de rir!”, 
recordou. E foi nesse dia, no dia 6 
de dezembro, o dia das Maçãzinhas, 
que nasceu a paixão. E nunca mais 
se apagou.

Paulo César Gonçalves tem 34 anos. 
É professor de profissão, mas carre-
ga as Nicolinas no coração. Natural 
de Guimarães, frequentou a Escola 
Secundária Martins Sarmento, o li-
ceu, que muito contribuiu para a sua 
paixão pelas festas dos estudantes, 
das mais importantes da cidade ber-
ço. “Impressionou-me muito o dia da 
apresentação. Entregaram-nos um 
prospeto com a planta do liceu, nú-
mero de salas, de professores, fun-
cionários. Achei engraçado, porque 
tinha uma nota suplementar a falar 
nas festas, a dizer que era tradição 
da escola e a incentivar os alunos 
a participar”. E assim fez. Nos anos 

que se seguiram, assistiu a todos os 
momentos das festas e participou 
em muitos, nomeadamente na escri-
ta do “Pregão”. Ocupou muitas horas 
a ler tudo o que se encontrava rela-
cionado com as festas e já perdeu 
a conta ao número de documentos 
históricos que leu sobre as Nicoli-
nas e às histórias que ouviu contar. 
Histórias que quer agora transmitir 
aos mais pequenos, e que apresenta 
compiladas num livro – o Manual 
(para um Pequeno) Nicolino - com 
32 páginas, em pop-up, será lançado 
no próximo dia 15 de novembro, na 
Sociedade Martins Sarmento, em 
Guimarães.

A ideia nasceu há cerca de qua-
tro anos, mas só agora é que se 
concretiza. Escrito em co-autoria 
com Gabriela Cunha e ilustrado 
por Raquel Costa, a obra retrata 
a história das festas Nicolinas e 
destina-se a crianças entre os 8 e 
os 12 anos. “Queremos acabar com 
uma série de mitos”, assumiu o 
escritor. “Há toda uma geração de 
pequenos Nicolinos que precisam 
de saber que as Nicolinas não são 
só o “Pinheiro”, que são um patri-
mónio como não há neste país”, 
referiu com orgulho.

paulo césar gonçalves

manual (para um
pequeno) nicolino
a mais guimarães Foi conhecer um dos autores do livro 
inFantil que promete mudar a Forma como as crianças veem 
as Festas dos estudantes, das mais importantes de guimarães.

E o objetivo do livro é mesmo este: 
através de uma linguagem que 
prima por não ser infantilizada, 
explica-se a história das festas, 
dão-se a conhecer personagens 
que as marcaram como a Senhora 
Dona Aninhas ou o professor João 
de Meira, despertando a curiosida-
de dos mais pequenos. “Acho que a 
curiosidade deveria ser despertada 
nas crianças e não dar tudo de mão 
beijada.É como no livro. Há muita 
coisa que não está no livro, mas que 
eles podem ir descobrir”, disse.

De nicolino a escritor 
Do “pregão”
Paulo César Gonçalves frequenta-
va o liceu quando ouviu o “Pregão” 
pela primeira vez. Nem sequer 
sonhava que um dia, seria ele quem 
o escreveria. A primeira vez que o 
fez, foi através de um convite que 
partiu do guitarrista Manuel Olivei-
ra e de Francisco Ribeiro, o “Xico 
Jesualdo”, já falecido. “É complicado, 
mas quando se gosta acaba por sair 
naturalmente. Reescreve-se uma 
data de vezes. Tem umas regras um 
bocado rígidas, é muito camoniano”, 
assumiu. Mas a verdade é que, para 
o escritor, a dificuldade não se torna 
um entrave na altura de passar para 
o papel o que lhe vai na alma, e por 
isso, este ano assumiu novamente a 
tarefa de escrever o “Pregão” de S. 
Nicolau, que considera “os pequenos 
Lusíadas de Guimarães”.

O “Pregão” é um texto satírico-retó-
rico escrito por Novos ou Velhos Ni-
colinos, recitado por um estudante, 
o “Pregoeiro”, escolhido por elemen-
tos da Comissão de Festas. Noutros 
tempos denominava-se “Bando 
Escolástico” e servia para anunciar 
as Festas Nicolinas, quando estas se 
realizavam apenas nos dias 5 e 6 de 
dezembro. Já foi escrito por várias 
pessoas e permitiram dar a conhecer 
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“há toDa uma geração 
De pequenos nicolinos 
que precisam De saber 

que as nicolinas não 
são só o “pinheiro”, 

que são um património 
como não há

neste paÍs”

momentos que marcaram a cidade, 
como a implementação da Repúbli-
ca, a chegada da luz eléctrica, ou 
até mesmo a entrada de Portugal na 
União Europeia. Verdadeiros retratos 
da história, onde não faltam críticas 
à política local, nacional e mundial, 
referências às Damas e ao culto do 
Amor, entre outros temas.

“sou muita coisa e ao 
mesmo tempo não sou 
naDa”
Foi assim que Paulo César Gonçalves 
se apresentou. Aos 34 anos, o jovem 
natural de Guimarães é professor, 
mas a sua grande paixão continuam 
a ser as Nicolinas. Na vida, já fez de 
tudo um pouco: ensinou, escreveu 
para teatro e fado, dirigiu a “Vaca 
Negra” – Centro para a Criação, Arte 
e Cultura de Urgezes, trabalhou 
na Companhia de Teatro de Fafe e 
muito mais. “A minha vida é feita de 
letras”, confessou.

Em 2012, desenvolveu alguns pro-
jetos no âmbito da Capital Europeia 
da Cultura e hoje não tem dúvidas 
que este foi um acontecimento que 
mudou a cidade. “A cidade ganhou 
outras consciências”, afirmou, 
enquanto se preparava para avan-
çar com alguns reparos: “ficamos 
dotados de equipamentos que neste 
momento nem estamos a ver muito 
bem como poderão ser usados. Tra-
balhou-se muito com a comunidade, 
que se trouxe para a cidade. Agora 
era preciso levar a Cultura à comu-
nidade, mas adaptada à realidade de 

cada um”, referiu. Este poderia ser 
o momento ideal para se criar uma 
“plataforma de ideias para criadores 
locais”, para se “apostar na criação a 
partir de Guimarães para o mundo”, 
adiantou. “A cidade tem tudo a ga-
nhar em abrir-se para outras realida-
des. Somos conhecidos por sermos 
muito bairristas. Isso é positivo, mas 
também tem um lado negativo. Por 
vezes dá a impressão que querem 
que se ergam novamente as mu-
ralhas da cidade e se feche tudo lá 
dentro”, criticou.

um escritor contra o 
acorDo ortográfico
Foi firmado em 1990, com o objetivo de 
criar uma ortografia unificada para o 
português, que seria usada em todos 
os países de língua oficial portuguesa. 
O Acordo Ortográfico da Língua Por-
tuguesa obrigou a uma mudança na 
maneira de escrever, mas nem todos o 
aceitaram de bom grado.

Paulo César Gonçalves sempre se 
manifestou contra esta mudança, e 
apesar de ser escritor, nunca adotou 
estas normas. E é num tom crítico que 
se refere a este tratado internacional: 
“porque temos de comer uma coisa 
tão mal amanhada, só porque alguém 
quer olhar apenas para o seu umbigo e 
tirar as consoantes mudas?”, questio-
nou. Sem entender esta vontade de 
“uniformizar a língua”, o vimaranense 
relembra que a língua evolui natural-
mente, mas “na rua e não por decreto”.  

“acho que a curiosi-
DaDe DeVeria ser Des-
pertaDa nas crianças 
e não Dar tuDo De 
mão beijaDa.é como no 
liVro. há muita coisa 
que não está no liVro, 
mas que eles poDem ir 
Descobrir”
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cumpriu-se um sonho
inauguração

texto: tiago menDes Dias • fotografias: Direitos reserVaDos

A Sociedade Musical de Pevidém (SMP) 
inaugurou, a 15 de outubro, a Acade-
mia de música Albano Abreu Coelho 
Lima, que ocupa o edifício da antiga 
Escola EB1 do Bairro, no centro da vila. 
O novo espaço, denominado em honra 
do presidente da instituição há mais de 
três décadas, dispõe de uma sala de 
professores, de nove salas de formação 
– seis individuais, duas para iniciação 
musical e outra para aulas de grupo – e 
ainda de um espaço de apoio ao estudo 
para os alunos e para os membros da 
Orquestra Juvenil e da Banda Musical.

O presidente da SMP confessou o 
“orgulho” no trabalho realizado “prol do 
desenvolvimento dos jovens da região”, 

enquanto o presidente do município, 
Domingos Bragança, sublinhou, durante 
a cerimónia, que a música assume-se 
como “marca distintiva de Pevidém” e 
suporte da “mobilidade social das suas 
gentes”. Já o presidente da junta de São 
Jorge de Selho, Angelino Salazar, mos-
trou confiança no “início de um ciclo de 
novas obras e investimentos” na vila, 
com o diretor artístico, Vasco Silva de 
Faria, a expressar “orgulho” e “gratidão” 
por tudo o que a coletividade pevidense 
já alcançou, mas também o “compro-
misso” para com a nova academia, 
nomeadamente a nível “pedagógico”.

a academia do sociedade musical de pevidém Foi inaugurada no 
dia em que a instituição comemorou o 122.º aniversÁrio. 
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Quem não conhece alguém que em 
algum momento da sua vida pensou 
ser médico veterinário?

As relações com os animais são tão 
benéficas que nos fazem desejar a sua 
companhia nas nossas vidas repletas 
de stresse e ansiedade. Em contraparti-
da, as médias de acesso são elevadas e 
o percurso académico é extremamente 
longo. Cerca de metade das pessoas 
desistem de seguir este caminho, resis-
tindo as que nutrem sentimentos pelos 
animais e as que realmente possuem 
vocação para tratar deles.

Quem escolhe Medicina Veterinária 
tem, ou pelo menos deveria ter, a plena 
consciência que mais de metade do 
nosso tempo de trabalho passa por 
presenciar e lidar com o sofrimento 
animal. Diariamente, enfrentamos 
doenças debilitantes, acidentes, cirur-
gias, eutanásias, entre outras situações 
emocionalmente delicadas. Quando 
aplicamos demasiado sentimento nos 
casos clínicos sabemos de antemão 
que o nosso desempenho não será o 
melhor. Isto entende-se facilmente por-

que, regra geral, não somos nós quem 
presta assistência aos nossos próprios 
animais. Solicitamos ajuda aos colegas 
como se da área não entendêssemos 
rigorosamente nada. Esta inseguran-
ça deve-se à extrema emoção que 
aplicamos ao ato clínico. O mesmo se 
aplica quando atendemos animais de 
amigos próximos ou familiares. Se não 
formos capazes, no nosso dia-a-dia, 
de trabalhar racionalmente, estaremos 
condenados a viver as nossas vidas 
num constante desequilíbrio emocional, 
impossibilitados de obter alegria e reali-
zação na nossa escolha profissional.

Ser médico veterinário implica, na maio-
ria das vezes, deixar a vida pessoal para 
2º plano. Para exercer a nossa profissão 
com total dedicação deixamos de ter 
horários de saída, fins-de-semana e 
frequentemente noites descansadas. 
A disponibilidade de atendimento tem 
de ser permanente, de 24horas. No 
entanto, é o aguentar deste inten-
so desgaste físico e psicológico que 
nos traz à consciência a nossa total 
satisfação profissional e a vontade de 
continuar. Infelizmente, pelos mesmos 

motivos acima citados, o número de 
colegas que desistem da profissão está 
a aumentar com o passar dos anos. 
Muitas horas de trabalho, poucas horas 
de lazer e muita carga emocional são 
justificações plausíveis para se desejar 
a mudança. 

Ao finalizar o presente artigo, parti-
lho com o leitor uma situação pela 
qual passei e que ilustra a verdadeira 
essência de um médico veterinário. Há 
dias fui surpreendida com a visita de 
uma grande amiga no momento em 
que recebia uma urgência na Clínica. 
Ao sairmos, disse-lhe suspirando, “que 
sorte tens tu em seres médica de hu-
manos”, ao qual ela me responde com 
um sorriso “ao ver-te a fazer serviço de 
rececionista, médica, enfermeira e au-
xiliar nem sabes quantas vezes isso me 
passou pela cabeça. Admiro-vos!”.
Efetivamente, gostar de animais não 
basta!

 Ana Vidal Pinheiro 

dra ana vidal pinheiro

ser médico veterinário 
gostar de animais
não basta
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Centro de comércio e política, a capital 
da Bélgica assume relevância interna-
cional por ser também a capital da UE. 
No entanto, perceberá que a sua escala 
humana e íntima não se deixa absorver 
pela faceta mediática.
Se não vai comprar uma viagem pro-
gramada, deve consultar um guia ou 
informação disponível na internet para 
preparar a visita. Mediante os dias que 
planeia ficar, e face a tanta oferta, é 
fundamental selecionar os locais que 
lhe despertam mais interesse (pondere 
a aquisição de passes que incluem a 
entrada em várias atrações).
Pode ser interessante começar pela 
vertente mais icónica: o Parlamento 

Europeu. Passeie pelo quarteirão 
comunitário; talvez encontre alguma 
cara conhecida dos noticiários tele-
visivos. O Parlamentarium (Centro 
de Visitantes) conta-lhe a história 
da integração europeia, num cenário 
multimédia e interativo. Segue-se 
o Hemiciclo, a sala onde se escuta 
a voz de todos os europeus e onde 
nascem as leis da União. A infor-
mação é disponibilizada nas vinte 
e quatro línguas oficiais da EU, e a 
entrada é gratuita. 
Próximo desta área, no Parc du Cin-
quantenaire, encontrará o arco triun-
fal, originalmente concebido como 
porta de entrada para a cidade.

Percorra o rendilhado de ruas medie-
vais, que fluem para a sumptuosa Grand 
Place; com as suas casas de guildas, é 
o coração geográfico da cidade. Orladas 
de lojas requintadas e artigos de quali-
dade, tentá-lo-ão, no mínimo, à compra 
de excelentes chocolates ou alguma 
recordação. 
Aventure-se pelos bares e cafés de 
Bruxelas. Alguns estão ainda muito 
enraizados no passado histórico, como 
o Le Roy d’Espagne ou La Chaloupe 
d’Or. O fabrico de cerveja é uma indús-
tria importante desde a época medieval, 
e não há país no mundo que produza 
tamanha variedade de estilos e sabores 
como a Bélgica. 

diZem-na implacÁvel e sisuda, amante de casacos de nuvens cinZentas. realçam-lhe o 
semblante carregado, em detrimento do sorriso luminoso.
liberte-se da imagem austera que impõe na economia da união europeia, e parta à 
conquista da Jovialidade turÍstica desta senhora.

recortes de portugal e do mundo
numa mala de viagem vimaranense

bruXelas
dama de ferro da europa
texto e fotos: cotikos
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Encontrará aqui alguma da melhor 
gastronomia europeia, servida em res-
taurantes para todas as bolsas. Deguste 
moules-frites, carbonnades flamandes, 
waterzoi e os famosos waffles.

Da panóplia de atrações, algumas há 
que não deve perder. O Atomium, cons-
truído para a Expo 58, é talvez a estru-
tura mais conhecida de Bruxelas. Na sua 
base, o parque Mini-Europa mostra-lhe 
o continente em poucas horas.
Na Place Royale, visite o Musée des 
Instruments de Musique (com um agra-
dável restaurante no topo) e os Musées 
Royaux dês Beaux Arts - destaque para 
o Musée Magritte, que expõe a vida e 
obra de um dos pintores mais concei-
tuados do país, enquanto expoente do 
surrealismo.

A banda desenhada é uma parte da cul-
tura belga tão famosa como o chocolate 
e a cerveja. O Centre Belge de la Band 
Dessinée é um tributo a esta paixão. Foi 
aqui que nasceram algumas das mais 
célebres personagens do mundo, sendo 
Tintim a mais famosa.
Se gosta de museus ao ar livre, per-
corra o Circuito da Banda Desenhada 
(grandes imagens que decoram edifícios 
no centro da cidade) ou o Passeio Arte 
Nova. A Maison St. Cyr, com os seus 
rodopios de ferro, é um dos exemplos 
mais extravagantes desta arte.
Preencha os serões com um bom espe-
táculo. Vale a pena consultar o pro-
grama do Bozar, La Monnaie ou Forest 
National. É obrigatória uma visita ao 
Théâtre Royal de Toone, onde assistirá a 
uma peça com marionetas.

Se Bruxelas fosse mal-humorada, não 
escolheria, o Manneken-Pis como mas-
cote. Percebe-se, aqui, o seu espírito re-
belde. Diz-se que este menino tem mais 
de novecentos fatos. Cem deles, estão 
em exposição no Museu da Cidade de 
Bruxelas. Vale a pena visitar também 
a Jeanneke-Pis, a versão feminina do 
anterior.
Cativa a alma esta dama assertiva, 
que o catapulta da fria altivez à mais 
cândida doçura. Deixe os estereótipos 
e expectativas em casa; liberte-se para 
o caleidoscópio de atrações e experiên-
cias à sua disposição.
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breves e interessantes
fotografias: Direitos reserVaDos

Na loja da tecnológica de Mountain 
View poderá encontrar os smartpho-
nes Pixel, assim como a coluna Home. 
No seguimento da estratégia adotada 
por concorrentes como a Apple ou a 
Microsoft, a Google decidiu abrir a sua 
própria loja onde é possível adquirir os 
produtos (agora sim) desenvolvidos 
pela empresa. Nova Iorque foi a cidade 
a receber a primeira loja da tecnológi-
ca de Mountain View, o local onde os 
aficionados por tecnologia poderão 
adquirir produtos 'Made by Google'.

A Tesla revelou finalmente a surpresa 
que vinha a prometer há já alguns dias, 
revelando que daqui para a frente todos 
os seus automóveis sairão da fábrica 
com o equipamento necessário para 
terem condução autónoma. Entre o 
equipamento necessário para capaci-
tar os Model S e os Model X para uma 
condução autónoma conta-se oito 
câmaras de 360 graus com um alcance 
de 250 metros e 12 sensores ultrassóni-
cos. A “passagem de testemunho” para 
o computador não acontecerá para já, 
com a Tesla a referir que tem ainda de 
“continuar a calibrar o sistema usando 
milhões de milhas de condução real”.

Antes de Mark Zuckerberg e da respeti-
va mulher, Priscilla Chan, já o casal Ga-
tes estava envolvido em iniciativas com 
o objetivo de combater algumas das 
doenças mais mortíferas do mundo. É 
na sequência do trabalho desenvolvido 
na Bill & Melinda Gates Foundation que 
o fundador da Microsoft alerta para o 
perigo que os mosquitos representam 
para a humanidade, afirmando que 
prefere “abraçar um tubarão do que 
beijar um inseto”. “O mosquito tem o 
equivalente a uma agulha hipodérmica 
e, ao ter acesso direto ao sangue, pode 
ultrapassar os mecanismos de defesa 
normais contra doenças. Portanto, 
quaisquer vírus que evoluam para ata-
car humanos podem lá chegar muito, 
muito rapidamente,” adverte Gates no 
vídeo acima. No seu blogue pessoal, 
o fundador da Microsoft aponta ainda 
que, enquanto apenas seis mortes hu-
manas podem ser atribuídas em 2015 a 
ataques de tubarão, as picadas de mos-
quitos e a consequente propagação de 
doenças fez 830 vítimas mortais.A Uber aplicou uma nova estratégia de 

promoção dos seus serviços na Cidade do 

a google já abriu  
a primeira loja

modelos da tesla
condução autónoma

bill gates teme
de criatura

rÚbrica

uber promove 
serviços c/drone

México, utilizando drones com mensagens 
nas áreas de maior trânsito. O UberPool, 
que permite aos utilizadores da aplicação 
partilhar um carro para uma viagem. Como 
aponta o The Verge, a estratégia é não 
só eficaz, mas também representa muito 
possivelmente o futuro da publicidade.
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O Instagram não quer ser alheio ao 
bem-estar dos seus utilizadores, motivo 
porque lançou um conjunto de ferramen-
tas através das quais é possível ajudar a 
dar apoio moral de determinadas pessoas 
na rede social. Conta a Seventeen que, 
caso um utilizador veja uma publicação no 
Instagram que pareça mais triste, é possí-
vel fazer uma denúncia anónima sobre o 
assunto. Posteriormente, é enviada para a 
pessoa visada uma mensagem de apoio 
com sugestões para melhorar o estado de 
espírito, nomeadamente falar com ami-
gos, uma linha de apoio ou até conselhos 
para melhorar a saúde mental.

O Spotify revelou que um dos últimos 
sucessos de Drake, “One Dance”, é a 
“música mais ouvida na história” do 
serviço, destronando a antiga deten-
tora do título ‘Lean On’ de Major Lazer 
e DJ Snake, conta o Dancing Astronaut. 
No que diz respeito a números, em 
novembro de 2015 a ‘Lean On’ tinha 
526 milhões de reproduções em todo o 
mundo, com a ‘One Dance’ a ter agora 
800 milhões de reproduções. A página 
de Drake está também ela a agregar 
um alto número de reproduções, tendo 
até agora mais de oito mil milhões de 
reproduções. 

No final de setembro o Diretor Geral da 
SpaceX, Elon Musk, manifestou peran-
te uma sala de conferências cheia em 
Guadalajara, no México, o desejo de 
levar os primeiros seres humanos a 
Marte. A ambição desta proposta é cla-
ra e, admitindo que ainda faltam afinar 
pormenores, Musk disponibilizou-se a 
tirar algumas dúvidas no Reddit sobre a 
forma como será feita a colonização do 
"planeta vermelho”. Uma das maiores 
dúvidas prendeu-se com a habitação 
em que os pioneiros viverão, com Musk 
a apontar cúpulas de vidro como a 
solução. “Inicialmente, serão utilizados 
painéis de vidro com estrutura de fibra 
de carbono para construir cúpulas geo-
désicas na superfície a par de muitos 
robots mineiros para criar túneis. Com 
eles será possível construir muitos 
espaços pressurizados para operações 
industriais e deixar as cúpulas de vidro 
para espaços verdes habitacionais”, 
respondeu o diretor. Musk acredita na 
grande longevidade dos foguetões 
Falcon 9, tendo a visão que poderão ser 
reutilizados indefinidamente. Tendo em 
conta que as últimas aterragens de fo-
guetões Falcon 9 foram bem-sucedidas 
não é difícil imaginar que, há medida 
que forem criadas novas versões, estes 
foguetões se tornem mais eficazes.

A Netflix pode estar a preparar-se para 
integrar no seu serviço de streaming 
a capacidade de se verem conteúdos 
sem ligação à internet, uma das fun-
cionalidades que os subscritores têm 
pedido de forma recorrente. As últimas 
informações sobre o assunto indicam 
que o Netflix está a trabalhar com uma 
empresa de nome Taitz de forma a 
permitir o descarregamento de progra-
mas para se visualizarem em qualquer 
momento. Apesar de ainda nada estar 
confirmado, a chegada desta funciona-

cÚpulas de vidro 
em marte

instagram ajuda a 
vigiar saÚde

a mÚsica mais 
ouvida do spotify.

novidades netfliX
para breve

lidade pode chegar até ao final do ano. 
Mesmo que seja uma opção altamente 
desejada, uma das pessoas que não 
vêm com tão bons olhos a capacida-
de de ver conteúdo offline é o próprio 
Diretor Geral da Netflix, Reed Hastings. 
Recorda o Mirror que no início do ano 
o executivo parecia estar mais aberto 
à ideia, uma evolução favorável para o 
lado dos subscritores tendo em conta 
que anteriormente havia colocado a 
hipótese inteiramente de parte.
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parabéns mais guimarães
aniversário

fotografias:  filiVone

o Jornal mais guimarães comemorou o seu primeiro aniversÁrio 
no dia 06 de outubro, numa iniciativa que Juntou colonistas e
colaboradores de todas as Áreas.

Juntos, passamos um ano a fazer infor-
mação semanal sempre respeitando as 
linhas editoriais que definimos, basea-
das no rigor, na pluralidade e indepen-
dência.

O grupo Mais Guimarães inclui nos seus 
meios o maior e mais completo sema-
nário vimaranense, que está disponível 
nos quiosques de todo o concelho, a 
revista Mais Guimarães, de cariz gratui-
to e que agora é também distribuída no 
centro das cidades de Fafe e Vizela.
O grupo Mais Guimarães tem vindo a 
afirmar-se também nas redes sociais, 
contando já com mais de 21 mil segui-
dores no Facebook.
A ocasião serviu ainda para o lan-
çamento do novo site informativo,     
www.maisguimarães.pt, o sítio onde 
cabem todas as notícias que interessam 
aos vimaranenses.
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1 – qual destas localidades 
portuguesas é atravessada por um rio 
que tem o mesmo nome?
a) Vila Franca de Xira
b) Águeda
c) Silves
d) Torre de Moncorvo

4 – quem inventou o sistema de 
corrente alternada, responsável 

pelo fornecimento de electricidade a 
grandes distâncias? 

a) Nikola Tesla
b) Thomas Edison

c) Michael Faraday
d) Heinrich Hertz

2 – que líder político proferiu o 
discurso com a citação “sangue, 

trabalho, lágrimas e suor” durante a 
2º guerra mundial?
a) Charles de Gaulle

b) Franklin Roosevelt
c) Winston Churchill

d) José Estaline

5 – que atriz protagonizou o filme 
“cisne negro”, de darren aronofsKy, e 
recebeu o oscar pela sua performance 
em 2011?
a) Emily Blunt
b) Nicole Kidman
c) Cate Blanchett
d) Natalie Portman

3 – qual o nome oficial da rua de 
santa maria, no centro histórico de 
guimarães, entre 1910 e 1943?
a) Rua Elias Garcia
b) Rua José Relvas
c) Rua João de Meira
f) Rua José Minotes

6 – uma das quatro seleções abaiXo 
nunca ganhou o europeu de futebol. 

qual?
a) França

b) Itália
c) Inglaterra

d) Dinamarca

Esta variante do Sudoku exige que, 

além do preenchimento de todas as 

linhas, colunas e quadrados 3x3 com 

números de 1 a 9, seja também utilizado 

o mesmo critério para completar 

cada peça colorida com nove células 

(nonomino).

Soluções do quiz de outubro: 1 – c) 
1884; 2 – b) Tomar; 3 – b) George 
Washington, 4 – a) Montreal 1976; 5 – d) 
Magmática intrusiva; 6 – c) Pugilista

quebra-cabeças

sudoku
nonomino

quiz novembro 2016




