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a magia do natal
Chegou a época mais bonita do ano e 

com ela os pinheiros, os presépios e as 
ações solidárias.

capela miguel
Vimaranense questiona valores da 
cidade, movimento associativo e 
alguns episódios da história local.

creiximir 926
Projeto músical nascido em 

Creixomil pretende acrescentar 
novas sonoridades ao folclore.

reis de espanha
em guimarães

Felipe VI e Letizia estiveram na cidade-
berço a convite do Presidente da 

República, participando num jantar de 
gala no Paço dos Duques de Bragança
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ficha técnica como publicitar

O tempo voa e traz-nos mais um 
dezembro. 
Parece perto o tempo em que aqui 
lhe desejava um natal feliz e um ano 
2016 em que conseguisse concretizar 
alguns dos seus sonhos. E espero, 
sinceramente, que tenha ido para além 
do que na altura lhe desejava.

Entretanto, o tempo passou. E o que 
fizemos neste ano? Como contribuímos 
para que a nossa casa, a nossa família, 
a nossa rua, a cidade, o país e o mundo 
ficassem um pouco melhor?
Vale sempre a pena questionarmo-
nos acerca do nosso papel, do quanto 

vale a nossa vida e de como podemos 
torná-la mais rica, mais valiosa. E só 
há uma forma de o conseguir, fazendo 
algo que valha a pena e que leve os 
outros a atribuir-nos algum valor.

Não falta quem, por não enxergar para 
além do seu umbigo, se considere o 
mais merecedor de toda e qualquer 
de recompensa. Como se o mundo 
existisse apenas para seu capricho e 
para o servir.

As nossas ações, por muito que nos 
pareçam meritórias, só o chegam a ser 
se houver resultado da nossa bondade 

e uma melhoria no estado do outro. 
Sejamos solidários neste natal, 
oferecendo o nosso tempo, o nosso 
auxílio, o nosso saber, a quem dele 
precisar.

Desejo-lhe um Natal 
iluminado de amor e alegria, e 
completo de paz. 
Feliz Natal!
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multiusos
comemora 15 anos
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espaço privilegiado para a realização de eventos, o multiusos celebrou, no dia 17 
de novembro, o 15º aniversário com nova imagem e um concerto que juntou antónio 

zambujo e a orquestra de guimarães.

multiusos De guimarães
comemora quinze anos

comemoração

texto: diogo oliveira • fotografias: tempo livre

Desde a inauguração, a 17 de novembro 
de 2001, o Multiusos de Guimarães aco-
lheu mais de 650 eventos, registou mais 
de 2.500 dias de utilização e teve uma 
frequência superior a três milhões de es-
petadores/visitantes, circunstâncias que – 
a par da sua qualidade e versatilidade – o 
afirmaram como um espaço de excelência 
para acolher todo o tipo de atividades.
Aníbal Rocha, diretor da Tempo Livre, 
acredita que a escolha do concerto de 
aniversário foi uma aposta ganha. “Foi um 
excelente concerto. O espetáculo tinha de 
ter algo diferenciador e uma proximidade 
com a cidade. O aniversário não poderia 
ter só a voz do António Zambujo. A or-
questra de Guimarães deu esse diferen-
ciador”, disse. 
O diretor conta que foram “anos de muita 
luta pela afirmação” deste segundo espa-
ço do género em Portugal, depois de Pa-
vilhão Atlântico, em funções desde 1999. 
Aníbal Rocha menciona que “a quantidade 

de espetáculos que conseguiram promo-
ver nestes últimos três meses provam que 
são uma referência na região”.
Domingos Bragança, presidente da 
Câmara Municipal de Guimarães, salienta 
o contributo da Orquestra de Guimarães 
à cidade e diz que o “Multiusos é uma 
história de sucesso que faz com que esta 
seja mais visitada”.
O vice-presidente da Câmara Municipal de 
Guimarães, Amadeu Portilha, mostra-se 
orgulhoso por pertencer a uma casa que é 
referência do país. “Os grandes concertos 
acontecem em Lisboa e Guimarães. Isso 
tem um valor de notoriedade enorme para 
a cidade, bem como um grande impacto 
económico. Milhares de pessoas deslo-
cam-se até aqui para verem concertos ou 
eventos desportivos”, referiu. 
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já é natal em guimarães
a ilumunação da quadra já brilha na cidade

guimarães

a câmara municipal de guimarães inaugurou, no dia 26 de 
novembro, a iluminação de natal na cidade berço. este momento 
dá o início às celebrações da quadra festiva.

Um milhão e meio de lâmpadas LED 
decoram duas dezenas de ruas, duas 
entradas da cidade, três edifícios da 
cidade e uma árvore de Natal gigante.
Nas ruas, o vermelho e o branco quen-
te, equivalente a uma tonalidade dou-
rada, são as cores predominantes no 
projeto das iluminações da cidade, con-
jugada com pormenores decorativos a 
realçar a atmosfera natalícia. No Largo 
do Toural, acende-se a iluminação da 
árvore de grande formato, decorada 
com tons azulados e brancos, com uma 
altura aproximada de 25 metros por dez 
metros de diâmetro.

texto: diogo olveira • fotografias: mais guimarães

Guimarães arte e cultura
DeZemBro 2016

agenDa

panda e os caricas
musical
8 De DeZemBro - 11H00, 15H00, e 18H00
Multiusos de Guimarães

Novo espetáculo infantil "Panda e os 
Caricas" apresentado no Multiusos de 
Guimarães.

"do naTal aos reis"
10 De DeZemBro e 7 De janeiro De 2017

Comemorações dos 15 anos da inclusão 
do Centro Histórico na lista do Patrimó-
nio Mundial da UNESCO.

Tão só o fim do mundo
15 De DeZemBro
Cineclube

Louis é um escritor que regressa a casa 
depois de 12 anos de ausência para 
comunicar à família que está à beira da 
morte. Este encontro, que já se previa 
difícil pelas circunstâncias, vai despertar 
ressentimentos e abrir feridas antigas, 
gerando uma espécie de ajuste de con-
tas entre todos.

disneY in concerT
18 De DeZemBro - 21H00
Multiusos de Guimarães

A Magia Disney num espetáculo da 
Lisbon Film Orchestra a apresentar no 
Multiusos de Guimarães.

Os temas de O Rei Leão, A Pequena 
Sereia, Piratas das Caraíbas, Mary 
Poppins, A Bela e o Monstro, Aladdin e 
Frozen - O Reino do Gelo, entre outros, 
serão tocados por 55 músicos e can-
tados por 4 cantores, sincronizados 
com as imagens dos famosos filmes da 
Disney projetadas numa tela, propor-
cionando uma experiência musical de 
orquestra verdadeiramente mágica e 
um Natal ainda mais especial a todas as 
famílias.

porTÁTil - porTa dos 
fundos
21 De DeZemBro - 21H30
São Mamede CAE

Após o sucesso da estreia em Portugal 
em 2015, "PORTÁTIL" está de regresso 
para nova digressão, desta vez com a 
participação especial de César Mourão, 
referência na improvisação em Portugal.

carlos do carmo
17 De novemBro
Multiusos de Guimarães

Fadista português mais premiado de 
sempre apresenta-se para um concerto 
único no Multiusos de Guimarães.

milagre do rio hudson
18 De novemBro
Cineclube

o quebra-nozes
17 De novemBro - 21H30 CCVF

Este Natal, o Centro Cultural Vila Flor 
recebe o famoso bailado “O Quebra-
Nozes”, um conto tradicional que vai 
encher de magia esta quadra festiva.

Este magnífico bailado clássico promete 
encantar o público com uma interpreta-
ção excecional da aclamada e pres-
tigiada companhia Russian Classical 
Ballet, de Moscovo. Baseado no conto 
“O Quebra-Nozes e o Rei dos Ratos”, 
de E. T. A. Hoffmann, este espetáculo 
conta-nos a história de uma menina, 
Clarinha, que sonha com um Príncipe. 
Quebra-Nozes conduz Clarinha ao seu 
reino, o Reino dos Doces, onde a Fada 
do Açúcar partilha alegria e guloseimas 
pelas crianças que, como Clarinha, 
ainda têm a capacidade de sonhar. Uma 
história que estimula o imaginário de 
cada um de nós, remetendo-nos para 
o reino da fantasia e do imaginário. A 
composição de “O Quebra-Nozes” per-
petuou o génio de Pyotr Tchaikovsky, 
visível na partitura de melodias como a 
“Dança da Fada do Açúcar” e “A Valsa 
das Flores”. Um espetáculo imperdível 
e memorável, para assistir em família 
este Natal!
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a carclasse é o novo concessionário
e serviço autorizado jaguar e land rover no minho.

jaguar e lanD rover
reforçam carclasse de Guimarães

inauguração

fotografias: mais guimarães

 A inauguração das modernas instala-

ções situadas em Silvares, decorreu na 

passada quinta-feira, dia 24, na presen-

ça dos mais altos responsáveis da marca 

a nível Ibérico e de numerosos convi-

dados. A Carclasse dispõe agora de um 

espaço dedicado à Jaguar e Land Rover, 

onde é possível conhecer toda a gama 

de modelos num ambiente moderno 

e sofisticado, em linha com o estatuto 

atual das reconhecidas marcas.

A Carclasse está em Guimarães desde 

2008 com um moderno espaço e com a 

concessão Mercedes-Benz e smart, das 

quais tem representação também em 

Braga, Barcelos, Vila Nova de Famalicão, 

Guimarães, Viana do Castelo e Lisboa. 

Em Lisboa é também concessionário e 

serviço autorizado Jaguar e Land Rover 

desde Maio 2013.

Muitos foram os convidados presentes 

na inauguração, entre eles, Luis António 

Ruiz, Presidente e conselheiro delegado 

da Jaguar Land Rover Portugal, conheci-

dos empresários vimaranenses, e Ricar-

do Costa, em representação do executi-

vo municipal. No seu discurso, Joaquim 

Monteiro, Diretor Geral da Carclasse, 

afirmou que a representação da Jaguar 

e da Land Rover em Guimarães “é mais 

um passo da afirmação da importância 

da Carclasse para o setor automóvel em 

Portugal. Esta aposta na Jaguar e Land 

Rover surge “numa estratégia de diver-

sificação do nosso portfólio, resultado 

de uma análise cuidada das dinâmicas 

do mercado vimaranense e regional”, 

afirmou o responsável.

A Carclasse passa a representar a Jaguar 

e a Land Rover, como concessionário e 

oficina autorizada, para todo o Minho. A 

Carclasse reforça assim a sua estratégi-

ca posição com a adição de mais estas 

duas marcas de elevado prestígio.

Rua 25 de Abril (EN 206)
Silvares - 4835-400 Guimarães
Tel 253 539 220
Fax 253 539 229

GPS  41°26'44.22"N 
8°20'16.19"W
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Rua S.GONÇALO, 127 Lj. r/c-A

968 082 822

o círculo arte e recreio (car) fez 77 anos no sábado, 19 de novembro,
com vários convidados célebres da cidade de guimarães.

centro de estudos papa livros e empresa de transporte levutlá unem-se em campanha
de solidariedade a favor da casa da criança de guimarães

círculo arte e recreio
celebrou o 77º aniversário

"ajuDe-nos a ajuDar!"
aniversário soliDarieDaDe

texto: diogo oliveira fotografias: direitos reservados

O momento serviu de homenagem a 
António Xavier, um dos membros vivos que 
ainda não tinha sido homenageado.
António Xavier recebeu uma caricatura e 
assistiu com os convidados a uma película 
da sua vida. Foi ainda inaugurada uma 
exposição com algumas fotos, num registo 
muito particular.
O presidente do CAR, Jorge Cristino, revela 
que a associação “sempre desempenhou 
um papel fundamental no movimento 
associativo e na própria cidade” e descreve 
que a associação é eclética, plural, popular 
(não elitista), que primou sempre por for-
mar homens e mulheres através de ativida-
des pedagógicas, quer a nível musical quer 
teatral”.
Face ao percurso já decorrido, o presidente 
acredita que o CAR “será uma associação 

que intervirá sempre que necessário quando 
são questionados os valores da democra-
cia”. 
O espaço serve para muitos jovens como 
diversão, que aproveitam não só para o 
convívio, mas para debate, tertúlias e múl-
tiplos projetos. “Muitas associações come-
çaram como projetos no CAR para depois 
ganharam autonomia para continuar a sua 
atividade”, disse.
Jorge Cristino levantou o véu sobre alguns 
planos para o futuro. “Vamos reativar 
um conselho consultivo dentro do CAR, 
composto por ex-presidentes e outros 
dirigentes, para discussão interna e externa 
da própria associação”, contou. 
A associação iniciará ainda várias ativi-
dades de atletismo ligadas à natureza, 
uma vez que são a única associação de 

Guimarães que faz parte da Federação de 

Campismo e Montanhismo de Portugal. 

Deste modo, as atividades vão estar liga-

das, sobretudo, ao trail e às caminhadas. 

Para dezembro, já está marcada a atividade 

“Apanha-me”, que assume um formato 

semelhante à “Rampa da Penha”, mas em 

trail de velocidade. 

Vai ainda propor à Câmara Municipal, 

nomeadamente ao gabinete de Turismo, 

que sejam implementadas sinaléticas para 

caminhos pedestres, assim que estiverem 

desenhadas. Aproveitando as comemora-

ções dos 150 anos do nascimento de Raul 

Brandão, o CAR pretende levar teatro às 

escolas, em parceria com o município, o 

Teatro Oficina e grupos de teatro amador.

A ligação do Papa Livros à Casa da 
Criança nasceu com a necessidade de 
apoiar a nível escolar alguns residentes 
desta Instituição. A empresa Levutlá 
juntou-se a este projeto, uma  vez que 
era necessário fazer o transporte das 
crianças para o centro.

Rapidamente se estabeleceu um 
vínculo sentimental muito forte entre 
os meninos, o Papa Livros e a Levutlá, 
que resolveram ajudar noutra área 
de carência desta Instituição, bens de 
primeira necessidade, nomeadamen-
te produtos de higiene pessoal, leites 
e papas infantis. Assim surgiu a ideia 
da campanha "o nosso carrinho" que 
durante os meses de novembro e de-
zembro  pretende angariar estes bens 
junto da família Papa Livros/ Levutlá 
e comunidade vimaranense, de forma 
a colmatar algumas necessidades da 
Casa da Criança. Estes bens podem ser 
entregues no Centro de Estudo Papa 
Livros, Rua Miguel Torga n62 (atrás do 
Multiusos de Guimarães) ou em qual-
quer carrinha Levutlá.
O Centro de Estudo Papa Livros e os 
transportes Levutlá estão a dar um 
bocadinho de si em prol da Casa da 
Criança, contribuindo de uma forma 
simples para abrilhantar o dia a dia 
destes meninos.
"Seja também solidário, dê um bocadi-
nho de si!"

Qual a importância deste tipo de cam-
panhas para a Casa da Criança?

"Sendo a Casa da Criança uma IPSS, 
os donativos, campanhas e todas as 
ajudas são bem vindas. Com este gesto 
está a gerar sorrisos, a ajudar a melho-
rar a vida das nossas crianças e a nossa 
Casa a chegar mais longe. Ajuda-nos a 
garantir o COLO que todas as crianças 
merecem!"
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a festa dos estudantes começou no dia 29 de novembro, com o habitual cortejo do 
pinheiro. milhares de pessoas, sobretudo jovens e velhos estudantes, encheram as 
artérias da cidade com o toque característico das caixas e dos bombos durante a noite 
mais longa do ano dos vimaranenses, sob o frio da madrugada.

a festa estuDantil
mais antiGa do país

nicolinas

texto: diogo oliveira e fotografias: araujo aguiar

O ato tribal decorreu entre o Campo de 
S. Mamede, junto ao Castelo, e o Campo 
da Feira, onde se ergueu o pinheiro, antes 
com mãos e cordas, hoje com máqui-
nas. No fim do cortejo, junto à Igreja dos 
Santos Passos, vulgo S. Gualter, por volta 
das 02h30, ergueu-se mais uma vez o 
“Pinheiro”, o mais alto da região, oferecido, 
há já muitos anos, pela família Martins, 
de Aldão. É o anúncio de que as Festas 
Nicolinas começaram.

Milhares de alunos e antigos alunos do 
ensino secundário local, os nicolinos, usa-
ram gorros verdes e vermelhos à campino, 
camisa branca e calça preta, tocaram 

caixas e bombos no mesmo tom, e só 
terminaram em frente à Escola Secundária 
Martins Sarmento.

A comissão de festas deste ano, pela 
mão do presidente, Nuno Guimarães, 
assumiu a ansiedade para o início das 
festas. “Estávamos ansiosos, mas quando 
vimos o Pinheiro a ser levantado, foi uma 
enorme satisfação, fruto de dois meses 
de trabalho”, refere o nicolino, que integra 
a comissão há dois anos. As festas foram 
preparadas pelos jovens nicolinos e 
contaram com a ajuda dos mais velhos na 
organização. “Está tudo preparado, agora 
é dar um passo de cada vez”, concluiu.

pinheirinho

Na manhã de terça-feira, 29, os infantários 
encontraram-se junto ao largo do antigo 
Liceu, agora Câmara Municipal de Guima-
rães. As crianças, exibindo o “traje de tra-
balho”, executaram o melhor que consegui-
ram o toque do Pinheiro. Depois, em desfile 
orientado e encabeçado pela Comissão, 
dirigiram-se à Capela de São Nicolau, junto 
à Igreja de Nossa Senhora da Oliveira. 
Nesse local, foi entregue ao presidente da 
Comissão o Oratório de São Nicolau, que 
seguiu depois em procissão para a Torre 
dos Almadas para aí permanecer durante o 
período das Festas Nicolinas.

Este ano, também a Escola EB1 da Pegada, 
de Azurém, recriou um cortejo do “Pinheiro” 
para os pequenos que frequentam a es-
cola, que culminou com o enterro de uma 
árvore de pequeno porte.

festas nicolinas têm-se adapta-
do aos tempos

As Nicolinas têm-se adaptado aos tempos. 
Os mais velhos participam no cortejo 
para matar saudades e, segundo Augus-
to Costa, presidente da Associação dos 
Antigos Estudantes do Liceu de Guima-
rães (AAELG), “servem para manter uma 
postura mais vigilante ou de retaguarda 
dos mais novos”. As comissões das Festas 
Nicolinas vão-se atualizando consoante os 
tempos. Pelo menos, é essa a convicção de 
Augusto Costa. “Algumas alterações têm 
de ser aceites, pois vivem do espontâneo. 
Os estudantes que compõem as comis-
sões são educados e responsáveis”, disse 
o presidente da AAELG, sublinhando que 
Guimarães é detentora de um tesouro: “Faz 
parte das Festas Nicolinas”.

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 07 de dezembro, período 
em que decorrem as Novenas com origem 

no culto a Nossa Senhora da Conceição. 
O dia 04 de dezembro fica marcado pela 
Missa de S. Nicolau e o número das Posses, 
que é um dos mais antigos. No fim, com 
as “Posses” colecionadas, realiza-se o 
Magusto. O Pregão é a 05 de Dezembro, 
véspera do dia de São Nicolau. As Danças 
de São Nicolau, que se realizam no dia 06 
e estão na origem das festas, precedem 
as Maçãzinhas, o número mais importante 
das festas. O Baile, que se realiza no dia 
07, é a despedida das Nicolinas, ao passo 
que as “Roubalheiras” se realizam em dia 
incerto. 

DATAS

29/11 Pinheiro

29 a 07 Dezembro Novenas

04/12 Missa, Posses e Magusto

05/12 Pregão

06/12 Maçazinhas e Danças

07/12 Baile de S. Nicolau

Roubalheiras (Dia incerto)



1716

O ESTÚDIO
WITH FIVE

Criação, impressão e publicidade

www.with-f ive.pt
facebook.com/WithFive

deseja aos seus clientes,
um Feliz Natal 

e um Bom Ano 2017 !

WITH FIVE, Lda
Rua Camilo Castelo Branco, 134 

4810-435 Guimarães
T. 253 188 866 | Tlm. 925 643 693 

a.costa@with-f ive.com

WEBSITE E BLOG

SACOS 

PUCLICITÁRIOS PUBLICIDADE 
EM VIATURA

INDIVIDUAIS DE MESA

CATÁLOGOS

PLACAS 
IMOBILIÁRIAS

pubWithFive_dec_212x116-exe.indd   1 29/11/2016   16:38

Pedro Freitas
LIGUE JÁ

RE/MAX GO  QUINTÃ, GMR
927 997 219

phmartins@remax.pt

ID - 123061024-217 
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Espaçoso T2+1 em Azurém
Cozinha mobilada, A/C nos 2 
quartos e na sala e lugar de
 garagem para um carro. 

ID -123061024-212   

68.000€

ID - 123061024-153 

40.000€

Apartamento para investimento ou 
habitação própria em Creixomil, 

3 quartos, 2 casas de banho, garagem 
fechada para um carro, excelentes 

acessos e fica perto do centro da cidade.

ID - 123061024-219   

109.000€
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Moradia em banda dotada 
de excelentes áreas em Candoso
São Tiago e Mascotelos, jardim na 

entrada, necessita de remodelação 

Terreno urbano em Atães e    
Rendufe, bons acessos e 

excelente exposição solar 

          

Excelente Moradia T4 em  
Pencelo, com dois pisos, R/C e 1º 

andar, excelente exposição
solar, jardim, logradouro 
e garagem p. 2 carros.

Excelente Moradia T3 em São Torcato, com Cave
e Rés do Chão, em zona sossegada, excelente

exposição solar, espaços ajardinados e
 garagem p. 6 carros.

RESERVADO
RESERVADO

RESERVADO

Que o espírito natalício encha 
os nossos corações.

Boas Festas e Feliz Ano Novo.
Se pretende pro�ssionalismo 

e dedicação na hora de
COMPRAR, VENDER, ou ARRENDAR

o seu imóvel, contacte-me.

59.900€ 125.000€

a sociedade martins sarmento foi o palco escolhido para a apresentação do livro 
“manual (para um pequeno) nicolino”. a ideia nasceu há cerca de quatro anos, mas só 
agora é que se concretiza. 

“ident-idade”, mais do que um livro, é, para renato maia, 
um projeto. o seu autor, quis dar nova vida aos textos, 
escritos entre o final da adolescência e o início da 
idade adulta (entre 2007 e 2011), convidando um conjunto 
de artistas para ilustrar, declamar e musicar as suas 
palavras.

manual
(para um pequeno) nicolino

Zé perDigão empresta voz a ident-idade 
de renato maia

literatura lançamento

fotografias: direitos reservados fotografias: direitos reservados

Escrito por Paulo César Gonçalves em 
co-autoria com Gabriela Cunha e ilustrado 
por Raquel Costa, a obra retrata a história 
das Festas Nicolinas e destina-se a crian-
ças entre os 8 e os 12 anos. “Queremos 
acabar com uma série de mitos”, assumiu 
Paulo César Gonçalves. “Há toda uma ge-
ração de pequenos nicolinos que precisam 
de saber que as nicolinas não são só o 
“Pinheiro”, que são um património como 
não há neste país”, referiu com orgulho.
 
E o objetivo do livro é mesmo este: atra-
vés 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 curiosidade dos mais pe-
quenos. “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 Paulo César 
Gonçalves.

O livro contém 21 poemas de Renato Maia 

e ilustrações de Bruno O. Gonçalves, Joana 

Rita, João Roberto, Joel Faria, Luís Gomes, 

Marco Moura, Patrícia Roque, Sílvia Teixei-

ra e Stéphanie Ferreira. 

O CD, que acompanha gratuitamente o 

livro, tem os poemas interpretados pelo 

vimaranense Zé Perdigão, Vítor Norte, 

Viviane, Madalena Alberto, Orlanda Gui-

lande, Henrique Feist, João Barros, António 

Ataíde, Paulo Praça, Hugo Rei e Pedro 

Lima. A música original é da autoria de: 

Paulo Furtado, Rita Red Shoes, Noiserv, 

Frankie Chavez, Pedro Renato, Gonçalo 

Rui, João Rui, José Rebola, Toni Lourenço, 

Paulo Praça, Luíz Caracol e Pedro Teixeira 

Silva.

O autor 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 en-
tendeu 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 palermice 
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.

o autor
Renato Maia, natural e residente em Vila 

do Conde, nasceu em 1989. É licenciado 

em Comunicação Social pela Escola Su-

perior de Educação de Coimbra. Em 2007, 

venceu o Prémio “Escola da Minha Vida”, 

atribuído pela CM da Póvoa de Varzim, na 

categoria de Poesia com o poema “Auto 

lição de vida”. Em 2011, venceu o Prémio 

Nacional de Jornalismo Universitário, na 

categoria de imprensa, com a reportagem 

“Histórias de Guerra”.
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chegou uma das alturas mais aguardadas do ano: o natal. o presépio e a árvore já 
estão a ser montados em muitas casas portuguesas para alegria dos mais pequenos e 
satisfação dos mais velhos.

uma época especial
natal

texto: lénia rego e fotografias: direitos reservados

O frio que se vai fazendo sentir não 
impede a corrida às lojas para compra 
dos presentes, e o que não falta são su-
gestões, descontos e promoções para 
todos os gostos e carteiras. Há quem 
diga que se perdeu o verdadeiro espírito 
de Natal, que se tornou num momento 
de consumismo, mas a verdade é que, 
quem pode, não resiste a comprar uma 
prenda para colocar debaixo da árvore 
de Natal ou na meia colocada religiosa-
mente junto da lareira. 
A tradição foi mudando com o passar 
dos tempos. O pendor cristão associado 
ao nascimento do Menino Jesus foi-se 
misturando com a componente pagã da 
chegada do Pai Natal e, hoje, já é difícil 
separar estas duas figuras caracte-
rísticas. Uma coisa é certa: este é um 
tempo onde não faltam campanhas 
solidárias, festas, ceias, espetáculos e 
muitas atividades para ocupar as férias 
escolares dos mais pequenos.

o natal em guimarães

A cidade-berço enche-se de múltiplas 
atividades nesta época natalícia. São 
várias as instituições que promovem 
iniciativas voltadas para os mais pe-
quenos, mas também para os idosos. 
Nas escolas, lares e centros de dia, não 
faltam festas de Natal, muitas delas 
preparadas pelos próprios alunos e 
utentes, ou também pelos professores 
e funcionários. 

Quem também se preparou para o Na-
tal foi o Paço dos Duques, transformado 
num mundo de magia e encanto. Entre 
02 e 23 de dezembro, o espaço emble-
mático abre as portas aos interessados 
que podem passar por áreas distintas: 
um percurso encantado por salas do 
paço, jogos quinhentistas, um encontro 
com São Nicolau e ainda uma zona de 
canhões de neve e um espetáculo dos 
Mosqueteiros da Duquesa.

Já no Laboratório da Paisagem vão ser 

promovidas as EcoFérias de Natal para 

crianças entre os seis e os 11 anos, com 

um conjunto de atividades, entre 19 e 

23 de dezembro,  que irão versar sobre 

o ambiente e o desenvolvimento sus-

tentável do território e incluem teatro, 

dança, cozinha e atividades laborato-

riais. O programa inclui ainda visitas à 

Resinorte, a Serralves e ao Sea Life, no 

Porto.

esta é uma época que enche o coração de gentes de todas as idades, que por estes dias até se sentem mais solidárias e com vontade de sorrir.
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a époCa da solidariedade

Por estes dias sucedem-se as cam-
panhas solidárias, com o objetivo de 
proporcionar um Natal mais feliz aos 
mais carenciados. Nos centros comer-
ciais há várias instituições que apelam à 
bondade e solidariedade da população, 
que por estes dias vai ajudando confor-
me as possibilidades.
 
E são várias as instituições que pro-
movem este tipo de campanhas. O 
Infantário Nuno Simões vai recolher 
alimentos e roupa de cama para a Loja 
Social de São Faustino de Vizela. Há 12 
anos que a escola promove este tipo de 
campanhas, apelando à solidariedade 
dos professores, funcionários e pais 
dos alunos. As crianças ficam com a 
responsabilidade de entregar o que for 
angariado, “numa atitude pedagógica”, 
para que percebam a importância da 
partilha e da solidariedade, assinalou 
a coordenadora Daniela Oliveira. Neste 
ano, a instituição recebe os bens até 
ao próximo dia 23, que vão ser entre-
gues a uma organização fora do núcleo 
citadino, com o intuito de chegar a 
entidades muitas vezes esquecidas. 
“Este ano procuramos uma instituição 
fora do centro da cidade. Fizemos uma 
pesquisa e encontramos muitas insti-
tuições nas periferias do concelho que 
têm muitas necessidades e não são tão 
ajudadas”, sublinhou a coordenadora.

Já na Irmandade de São Crispim e São 
Crispiano, que está a assinalar os 700 
anos, os dias são ocupados com a pre-
paração da ceia de Natal para os mais 
carenciados. “É uma ceia como se fosse 

em nossa casa”, revelou José Teixeira 
Pereira, que vê chegar cada vez mais 
voluntários para ajudarem na prepara-
ção e distribuição das batatas, do ba-
calhau, dos mexidos, do pão-de-ló, das 
rabanadas e de outras iguarias que não 
vão faltar nesta mesa solidária. “Há uns 
anos não era fácil, porque não aparecia 
ninguém. Agora temos muitos voluntá-
rios”, disse. A organização nunca sabe 
quantas pessoas vão aparecer para a 
ceia, pois “não há inscrições”, mas nor-
malmente servem quase uma centena. 
“Quem aparecer é servido. Chega para 
todos e não se estraga nada”, assinalou 
José Teixeira Pereira.
  
Ainda na vertente social, há várias ins-
tituições que vendem produtos criados 
pelos utentes. É o caso da CERCIGUI,  
que tem para venda enfeites de Natal, 
compotas e sabonetes caseiros, borda-
dos, presépios, blocos de notas, entre 

Abrem-se as caixas que ficaram 
guardadas durante meses e desembru-
lham-se as figuras. Há aquelas que não 
podem faltar: o Menino Jesus, Maria, 
José, a vaca e o burro, mas também os 
Reis Magos. Depois há anjos, ovelhas, 
pastores e muitas mais peças mais ou 
menos modernas, mais elaboradas ou 
mais rudimentares, criadas para ajudar 
a contar a história do nascimento do 
Salvador do Mundo para os cristãos.

Em Guimarães, há vários presépios para 
visitar, mas há três que se destacam: 
o de Santa Leocádia de Briteiros, o de 
Infantas e o dos Arautos do Evangelho. 
Presépios que já estão a ser construí-
dos há vários meses e que vão poder 
ser apreciados muito perto do Natal.
O presépio de Infantas já é construído 
há muito pelos escuteiros locais. No iní-
cio ocupava “dois ou três metros”, mas 
foi crescendo com o passar dos anos 
e hoje tem perto de 50 metros qua-
drados, ocupados com muitas figuras 
movimentadas. Estas figuras têm-se 
mantido ao longo dos anos, embora 
com a mudança de alguns quadros e 

outros artigos. As verbas angariadas 
revertem a favor da instituição, que 
apoia cerca de 400 utentes.
Os artigos podem ser adquiridos até 
dia 23, na loja “CERCIGUI ou na feira do 
livro da Sociedade Martins Sarmento.

presépios
para visitar
já é grande a azáfama à 
volta da construção dos 
presépios.

JANTAR DE GRUPOS

Rua Egas Moniz Nº59 (Rua Nova) 
Guimarães | Tel. 961 751 475

Junte os amigos
e vem descobrir

a Taberna

o acréscimo de figuras novas e novos 
movimentos. Este ano há mesmo uma 
novidade: o presépio está mais moder-
no, com um quadro que faz referência 
“às novas tecnologias”, disse o chefe 
Ezequiel Cunha, do Corpo Nacional de 
Escutas de Infantas.

Atualmente o presépio é construído por 
10 voluntários que andam atarefados 
com os 25 cestos de musgo “apa-
nhados no monte”, os 150 metros de 
cabos, as 100 lâmpadas, os 20 metros 
de tela, os 20 quilos de pregos e uma 
quantidade incontável de madeira. 
Tudo “comprado com verbas próprias 
angariadas pelos escuteiros” para se 
criar um presépio que já é visitado por 
cerca de cinco mil visitantes todos os 
anos. “Se o tempo estiver bom, teremos 
muita gente no Natal e no Ano Novo”, 
referiu o chefe. Este ano o presépio 
vai ter uma centena de movimentos. 
Pode ser visitado entre 18 de dezembro 
e 15 de janeiro. Já em Santa Leocádia 
de Briteiros é o chefe Carlos, também 
dos escuteiros, que “comanda” os dez 
voluntários encarregues da preparação 

do presépio, que pode ser visitado a 
partir de dia 25. Por aqui também se 
“reciclam” as personagens de anos an-
teriores, mas mudam-se as paisagens 
apresentadas. As figuras movimentadas 
são feitas à mão, com “um bocadinho 
de paciência” e sabedoria para perceber 
“a dinâmica” de funcionamento”. “De-
pois é fácil”, confessou o chefe Carlos, 
que este ano até criou algumas figuras. 

No nosso país, há vários presépios que 
são construídos à semelhança destes. 
Com raízes religiosas, a criação deste 
elemento característico da época nata-
lícia data do século XIII e foi atribuída a 
São Francisco de Assis. Há quem diga 
que este se encontrava em Greccio, Itá-
lia, por volta do Natal, e ficou chocado 
com o facto de todas as atenções dos 
locais estarem centradas nos aspetos 
materiais. Por isso, para realçar o es-
piritual, criou o primeiro presépio vivo. 
Nasceu um costume que foi aprovado 
pelo Papa Honório III e trazido até à 
atualidade.
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Dia 6 | Terça-Feira

Conte uma 
história de Natal

Escreva a carta 
ao Pai Natal 

Dia 7 | Quarta-Feira Dia 8 | Quinta-Feira

Oiça músicas 
de Natal 

Vá à rua ver
a iluminação 

de Natal

Dia 9 | Sexta-Feira

Recolha musgo

Dia 10 | Sábado

Monte o presépio 

Dia 11 | Domingo

Pinte desenhos 
de Natal

Dia 12 | Segunda-Feira

Escolha um
brinquedo para 

Dia 13 | Terça-Feira Dia 14 | Quarta-Feira

Partilhe 
experiências do 

Natal da sua 

Dia 15 | Quinta-Feira

Cante músicas 
de Natal

Faça bombons 
caseiros

Dia 16 | Sexta-Feira

Vá ao cinema

Dia 17 | Sábado

Dia 18 | Domingo

Decore postais secos (nozes, 
avelãs, amêndoas)

Dia 19 | Segunda-Feira

Conte uma
História de Natal

Dia 20 | Terça-Feira

Embrulhe 
os presentes

Dia 21 | Quarta-Feira

Veja um 

Dia 22 | Quinta-Feira

Faça um bolo 
ou  biscoitos 

Dia 23 | Sexta-Feira

Coloque o leite 
e as bolachas

para o Pai Natal 

Dia 24 | Sábado

Sinta-se grato 
por tudo o que 

a vida lhe dá

Dia 25 | Domingo

sugestões para preencHer a quaDra natalícia

Não há época mais mágica do 
que esta.
E a Mais Guimarães ajuda-o a 
alcançar o espírito da quadra 
festiva com uma sugestão 
diária, que pode partilhar com 
a família e amigos.

o natal no mundo

Esta época é celebrada de várias for-
mas nos quatro cantos do mundo.
Na Suécia, as comemorações começam 
a 13 de dezembro, dia de Santa Luzia, 
com uma procissão por diversas cida-
des do país com uma tocha acesa. Já 
na Austrália é verão e, por isso, muitas 
pessoas comemoram o Natal na praia. 
Os presentes são trocados apenas no 
dia 25. Na Itália, as famílias costumam 
assistir à Missa do Galo celebrada à 
meia-noite do dia 24, no Vaticano, se-
guem para casa e trocam os presentes.

a origem do natal

O nascimento de Jesus é narrado em 
dois dos quatro evangelhos, mas há 
poucos detalhes sobre as datas. No 
entanto, a Igreja escolheu o 25 de de-
zembro para assinalar a efeméride, e o 
costume perdura, na atualidade.
 
Quanto a tradições, estas variam de 
país para país. A decoração das casas já 
tem alguns anos e está muito enraizada 
no nosso país. Um pouco por todo o 
lado não faltam enfeites e luzes, que 
trazem muita cor e luz a esta época 
tão especial. Há várias versões sobre a 
origem do costume de enfeitar a árvore 
de Natal.

A mais comum remonta à primeira me-
tade do século XIII, na Alemanha. Reza 
a lenda que, nesta altura, o monge 
britânico São Bonifácio foi pregar um 
sermão sobre o Natal numa tribo alemã 
e terá cortado um carvalho para acabar 
com a adoração que este povo tinha 
por esta árvore. Quando a árvore caiu, 
os galhos destruíram tudo, com exce-
ção de um pinheiro. O monge atribuiu 
este acontecimento a um milagre e aí 
nasceu a tradição de enfeitar esta árvo-
re com chocolates, rebuçados, maçãs 
e papéis coloridos. As luzes surgiram 
mais tarde, com Martinho Lutero. Diz-se 
que este passeava na floresta quando 
viu as luzes das estrelas que atravessa-
vam os galhos dos pinheiros. Chegou a 
casa e tentou retratar a cena aos filhos, 
tendo, por isso, iluminado uma árvore 
com velas.

Já a troca de presentes parece ter sido 
herdada da prática romana do fes-
tejo de Saturnália, dedicada ao deus 
Saturno, que se assinalava no dia 17 de 

dezembro, mas que se prolongava até 
ao 23 e que incluía a troca de presentes 
entre familiares e amigos. Já o Pai Natal 
parece ter sido inspirado na figura de 
São Nicolau, um bispo que tinha o hábi-
to de oferecer secretamente presentes 
às crianças, principalmente às mais 
carenciadas. O bispo viveu no século IV, 
mas o seu culto expandiu-se durante 
muitos séculos. Seria popularizado com 
uma série de anúncios da Coca-Cola, 
em 1930.

Na Alemanha há muitas feiras nata-
lícias, onde se sente o cheiro a cas-
tanhas e nozes assadas, a biscoitos 
feitos de mel, ovos e canela. Na Grécia, 
a mesa de Natal enche-se com muitos 
pratos de perú, cordeiro e peixe. Apa-
rece a figura do Pai Natal, mas também 
de São Basílio, que distribui doces às 
crianças principalmente no Ano Novo. 
Os presentes são colocados num canto 
da sala ou na mesa das refeições, 
porque não há árvore nem meias na 
chaminé. No Equador ainda há muitas 
tradições, até porque é um país muito 
religioso. Não faltam procissões nos 
dias que antecedem o Natal. No último 
Domingo do Advento entregam-se ali-
mentos aos pobres e montam-se pre-
sépios. A ceia é composta por frango, 
carneiro assado, perú, batatas assadas, 
frutas, pão-doce, bolos e biscoitos.
 
Em Israel, o centro das comemorações 
é a cidade de Belém, onde nasceu Jesus 
e por onde passam milhares de turistas 
nesta altura do ano. No centro da praça 
central da cidade é colocada uma es-
trela e os cristãos pintam uma cruz na 
porta de casa.
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entrevistas

prenDas De natal
texto e fotografias: lénia rego

Falar no Natal é também falar em presentes. Nestes dias esquece-se a crise e as 
dificuldades e faz-se um esforço para comprar uma recordação para as pessoas 
mais queridas. Há quem prefira adquirir presentes apenas para os mais pequenos, 
mas também há quem não resista a comprar uma prenda para familiares e amigos, 
dependendo da disponibilidade financeira. 
As lojas enchem-se com mais gente e nas ruas há uma azáfama de pessoas car-
regadas com sacos. O tamanho não importa. O que interessa é presentear os mais 
queridos. 
A Mais Guimarães foi para a rua ouvir as opiniões de quem ainda não pensou muito 
no que vai comprar, mas que já decidiu não vai resistir a esta tentação…

Este ano ainda não sei o que vou 
comprar. Ainda não pensei muito nisso. 
Deverá ser mais ou menos igual ao ano 
passado, mas vai depender de quem 
receber. Deverei oferecer um relógio 
ou joias à minha mãe e roupa ao meu 
pai. Para o resto das pessoas também 
deverei comprar roupa e brinquedos 
para os mais pequenos. Vai depender 
da idade. Quanto ao dinheiro que tenho 
disponível, é mais ou menos o mesmo 
do ano passado.

liliana lemos
Natural de Braga

Este ano vou comprar uns perfumes, 
talvez bijuteria, roupa, calçado. Ofereço 
sempre mais ou menos dentro des-
tes artigos. Prefiro comprar algo com 
utilidade e não objetos que as pessoas 
não usam e que vão guardar. Prefiro 
que seja útil. 
Como compro sempre estes produtos, 
gasto quase sempre a mesma coisa, 
mais dez menos dez euros, mas com-
pro sempre alguma coisa. Adoro o Natal 
e por isso ofereço sempre alguma coisa, 
sempre às mesmas pessoas. 

vânia rodrigues
Natural de Guimarães

Com 38 anos de existência, a Vidra-
ria Taipas tem sido um exemplo em 
termos de adaptação às mais variadas 
conjeturas de mercado.

A mentalidade vanguardista é algo 
bastante presente na forma como a 
Vidraria Taipas olha para o setor vi-
dreiro e para tal, a aposta em produtos 
inovadores tem sido percetível ao 
longo dos anos.

Distinguida como PME Líder 2016, a 
Vidraria Taipas projeta-se para o futuro 
com novas parcerias e produtos que 
prometem revolucionar por completo a 
forma como a indústria do vidro é vista 
na região.

Mas nem só com as suas soluções 
em vidro é que a empresa pretende 
marcar a diferença. Com uma filosofia 
assente também na responsabilidade 
social, a Vidraria Taipas e a Fraterna – 
Centro Comunitário de Solidariedade 
e Integração Social, promovem até 
ao próximo dia 18 de Dezembro, uma 
Campanha Solidária com vista à popu-
lação mais carenciada do concelho.

Vidraria taipas
uma filosofia 
de sucesso
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reis De espanHa
em Guimarães

felipe iv e letizia estiveram
na cidade-berço a convite do

presidente da república. marcelo
rebelo de sousa convidou várias

entidades e individualidades e juntou-se
aos reis para um jantar de gala

no paço dos duques de bragança.
texto: lénia rego • fotografia: lusa

conhecido joalheiro apresentou em guimarães, no passado dia 26 de novembro, a 
coleção de natal eugénio campos jewels. 

argento joalHaria
recebeu euGénio campos

evento

fotografias: mais guimarães

O requintado evento decorreu na Argento, 
no Guimarães Shopping, e contou com 
a presença de um dos mais prestigiados 
joalheiros portugueses, Eugénio Campos, 
que distribuiu simpatia durante a sua 
estadia na cidade-berço.

Muitas foram as clientes que tiveram a 
oportunidade de trocar dois dedos de 
conversa com o joalheiro e descobrir as 
novidades deste outono-inverno, suges-
tões para presentes de natal, e até as 
tendências das jóias para o início de 2017.

A garantia foi dada pelo próprio à Mais 
Guimarães, as coleções Eugénio Campos 
“continuarão a basear-se em variedade, 
qualidade e design de moda”. Quanto à 
coleção de Natal, o joalheiro referiu que 
é composta por peças “muito sofistica-
das mas com um toque clássico, sendo 
simultaneamente contemporâneas e 
intemporais, repletas de personalidade 

e sedução. É uma coleção composta por 
peças que se tornarão facilmente jóias de 
família, pela sua beleza e singularidade”. 
Acrescentou.

Para Virgínia Almeida, responsável pela 
Argento Joalharia, Eugénio Campos 
evidencia-se pela “originalidade das peças 
que propõe e pela constante atualização 
das tendências. E isso, atualmente, é mui-
to importante. Na Argento, para além de 
garantirmos um atendimento muito próxi-
mo e cuidado a todos os nossos clientes, 
preocupamo-nos em apresentar sempre 
o que de melhor se faz neste maravilhoso 
mundo da joalharia. O Eugénio Campos 
garante-nos peças que se enquadram na 
nossa filosofia e que agradam a muitas 
das nossas clientes. Já representamos as 
suas peças em Guimarães há muitos anos 
e vamos continuar a fazê-lo”. Adiantou 
Virgínia Almeida.

neste natal brilhe 
mais com a argento 
joalharia.

Argento Joalharia
a brilhar consigo

GuimarãeShopping Loja 249
www.facebook.com/ArgentoJoalharia

Tel. 253 512 391
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Passados 38 anos, o nome dos reis 
mudou, a preparação também, mas 
houve algo que se manteve: o brilho, 
o glamour, o encanto de uma ceri-
mónia que demorou muito tempo a 
preparar e pouco a decorrer. 
Foi a convite do Presidente da Repú-
blica que Felipe IV e Letizia passaram 
pela cidade onde nasceu Portugal. 
Vieram jantar ao Paço dos Duques, 
no primeiro dia de uma visita de 
Estado que terminou a 30. Por cá 
foram recebidos ao som do toque 
dos nicolinos, entre aplausos e aceno 
de bandeiras. Na assistência ainda 
se ouviu alguém cantarolar: “E viva la 
España”! Tudo muito rápido, tal como 
a entrada da monarquia, que parou 
apenas para algumas fotografias 
e cumprimentos. “Ela deve ter frio! 
Traz meia manga!”, ouvimos alguém 
comentar. Mas a verdade é que nem 
o frio impediu os vimaranenses de 
assistir a este momento, que não se 
sabe quando se repetirá.

três dias em portugal
    
A visita de Estado começou na 
segunda-feira, dia 28, no Porto, 
com uma sessão solene nos Paços 
do Concelho, passou pelo Paço dos 
Duques de Bragança, em Guimarães 

e terminou em Lisboa. Uma visita que 
pretendeu assumir várias dimensões, 
nomeadamente reforçar a relação 
entre os dois países e os dois povos. 
"Esta vinda dos Reis de Espanha a 
Guimarães é um momento histórico.  
Perante a estátua do nosso primeiro 
monarca D. Afonso Henriques vamos 
selar uma fraternidade multisecular”, 
disse Marcelo Rebelo de Sousa,
Presidente da República.
A escolha da cidade-berço para 
o jantar de gala prendeu-se com 
motivo simples: “Portugal começou 
em Guimarães e foi aí que de algu-
ma maneira nós seguimos caminhos 
diversos. É simbólico que os dois 
Chefes de Estado se encontrem pre-
cisamente na terra onde se operou a 
separação de caminhos e o começo 
do caminho atual”, referiu Marcelo 
Rebelo de Sousa. O alto representan-
te da República Portuguesa assinalou 
o facto de estes serem dois estados 
“independentes, irmãos e amigos, 
que caminham lado a lado na Europa, 
no mundo ibero-americano, no mun-
do da língua oficial portuguesa e no 
universo em geral”. 
Na terça-feira, dia 29, os Reis de 
Espanha regressaram ao Porto tendo 
depois seguido para Lisboa, onde 
foram recebidos em sessão solene 

reis De espanHa

reis De espanHa
em Guimarães

a passada segunda-feira, dia 28, vai ficar na memória das crianças, mas também na 
de muitos vimaranenses que viram os reis de espanha passar pela cidade-berço.

nos Paços do Concelho da Câmara 
Municipal, seguindo-se um jantar 
oferecido pelo Primeiro-Ministro no 
Palácio das Necessidades. 
No último dia, os reis foram recebidos 
em São Bento pelo Primeiro-Ministro.

uma história de amor digna de
hollywood

Ela pertencia ao povo, ele tinha 
“sangue azul”. Ela era divorciada, ele 
nunca tinha sido casado. Separavam-
nos usos, costumes e regras rigoro-
sas de uma monarquia que parecia 
ter ficado parada no tempo. Muito 
se escreveu quando o romance se 
tornou público. A história de Leti-
zia lembrava a de Diana de Gales, a 
eterna “princesa do povo”, com uma 
diferença: Letizia já tinha sido casada, 
era filha de um jornalista e de uma 
enfermeira e sindicalista que também 
estavam divorciados.
O casal conheceu-se em outubro 
de 2002, durante um jantar organi-
zado pelo jornalista Pedro Erquicia. 
Felipe ficou encantado com a bela 
apresentadora do telejornal noturno 
da televisão pública espanhola, mas 
nada mais aconteceu. Alguns meses 
depois voltaram a encontrar-se na 
entrega dos Prémios Príncipe das As-
túrias e na Galiza, onde Letizia cobria 
a tragédia do derrame de petróleo 
pelo Prestige nas praias espanholas. 
Felipe era nessa altura o solteiro 
mais cobiçado de Espanha e dos 
mais pretendidos entre a monarquia. 
Mas quis o destino que se apaixonas-
se por uma plebeia e não por uma 
princesa, mostrando ao mundo que o 
amor é capaz de vencer todas as bar-
reiras e mudando o paradigma das 
monarquias, onde hoje já é possível 
casar por amor e sem outro tipo de 
interesse. 
Foi no dia 01 de novembro de 2003 
que a Casa Real anunciou o noivado. 
A 22 de maio de 2004 a jornalista 
da TVE casou-se com Felipe Juan 
Pablo Alfonso de Todos los Santos de 
Borbón y Grecia (nome de batismo 
do então príncipe Felipe), consciente 
de que se estaria a casar com um 
homem e a unir-se para sempre com 
uma instituição. Tudo seria diferente. 

Deixaria de ser a pivô de televisão e 
passaria a ser a princesa de Espa-
nha. Jovem, bonita, espontânea e 
mostrando ser uma mulher moderna, 
Letizia surgiu como uma lufada de ar 
fresco para a casa real espanhola. Em 
outubro do ano seguinte nascia Leo-
nor e em abril de 2007, nascia Sofia, 
a segunda filha. 
Durante os últimos anos, Letizia tem 
tentado adaptar-se à Corte, sem 
deixar de lado o seu estilo próprio. 
De jovem independente tornou-se em 
alguém sempre sujeito a escrutínio 
público, obrigada a moldar-se a um 
protocolo rígido, onde surge sempre 
em segundo plano e não pode mani-
festar a opinião em público. 
A comunicação social tem-lhes atri-
buído várias crises matrimoniais. Mas 
12 anos passados, Felipe e Letizia 
continuam casados e parecem mais 
felizes do que nunca, sendo fre-
quente vê-los no cinema, a passear 
pelas ruas de Madrid ou em concer-
tos e em jogos de futebol. Em 2014 
tornaram-se reis de Espanha. Um 
lugar que está destinado à princesa 
Leonor, que um dia também poderá 
ser rainha.

texto: lénia rego • fotografias: lusa
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Numa iniciativa invulgar, a Remax 
Vitória realizou no passado dia 24 de 
novembro, uma ação de recrutamento 
no Hotel de Guimarães subordinada ao 
tema “Vender casas é mais divertido do 
que parece”. O objetivos foram claros, 
desmistificar a ideia de que ser agente 
imobiliário é muito aborrecido e muito 
complicado, e dar a conhecer a Remax 
Vitória, o seu método de trabalho, e 
as pessoas terem a oportunidade de 
ouvirem testemunhos reais, de agentes 
que trabalham nesta empresa. 

“Como estamos a recrutar 
esta foi uma forma que en-
contramos de explicar o que 
fazemos, como fazemos, e até 
onde as pessoas conseguem 
ir na remax vitória”. referiu à 
mais guimarães filipe Carva-
lho, administrador da remax 
vitória.

Durante o evento houve tempo para 
ouvir o humorista Luís Vieira e Paulo 
Ferreira dar uma palestra motivacional 
indicando alguns pontos fundamentais 
que qualquer empreendedor tem de ter 
em conta para alcançar o sucesso.

Adriano Carvalho foi outro dos pales-
trantes, entrou para a Remax Vitória 
em novembro de 2007 com o intuito de 
ter mais qualidade de vida. Atualmen-
te é um dos melhores vendedores e 
premiado pela Remax Portugal, pelos 
resultados obtidos, durante 8 anos 
consecutivos. Deixou um emprego com 
ordenado fixo para abraçar o projeto 
Remax Vitória. A reputação da marca e 
o trabalho em equipa foram essenciais 
para a sua decisão.

Uma das mensagens que passou no 
encontro foi "A Remax Vitória é uma 
excelente oportunidade para quem 
acredita nas suas capacidades, e aqui 
irá encontrar uma equipa experiente 
que lhe dará todo o apoio para vencer”.

Bruno Cruz é um dos agentes mais 
novos. Entrou para a Remax Vitória em 
Setembro de 2015 com apenas 17 anos. 
“É um jovem com grandes ambições e 
que viu na Remax, na Remax Vitória, 
uma oportunidade de aprendizagem, de 
construir uma carreira de sucesso e de 
futuro”. Acrescenta aquele responsável.

Adriano Carvalho

"Na Remax consegui  ter a estabilida-
de financeira e a liberdade de horário 
que me permite conjugar a minha vida 
pessoal com a vida profissional.
Faço o que gosto que é ajudar as 
pessoas na compra ou venda de casa 
sendo na maior parte das vezes a maior 
transacção financeira que os meus 
clientes fazem na vida.
O melhor de todo este processo é 
chegar ao dia da escritura e sentir a 
gratidão dos clientes pelo serviço que 
acabamos de prestar."

Bruno Cruz

"Não importa a idade quando fazes par-
te de um grupo que te dá todo o apoio 
e quando dás o máximo de ti. Aqui 
encontrei essa oportunidade."

À Mais Guimarães, Filipe Carvalho 
falou também de outras vantagens em 
fazer parte da equipa Remax Vitória: 
“O agente Remax Vitória conta com 
uma equipa que acumulou 11 anos de 
experiência neste ramo e tem todo o 
apoio necessário para fazer crescer o 
seu negócio.
 
Tem formação contínua dada pela Re-
max Vitória e pela Remax Portugal. Tem 
um leque muito alargado de ferramen-
tas ao seu dispor. Sabe que pode atingir 
resultados máximos na maior imobiliá-
ria do mundo e sabe que integra uma 
das melhores lojas do norte do país.
É desafiado constantemente a superar 
limites e tem, da nossa parte, a motiva-
ção necessária.

Dentro da Remax Vitória tem ainda 
uma academia de formação que o aju-
da a crescer e a perceber melhor como 
atingir os seus objetivos”.

Atualmente, a equipa é composta 
por 43 elementos dividido por 3 lojas, 
Guimarães, Santo Tirso e na Trofa, 
uma loja inaugurada recentemente.

empresas com sinal +

venDer casa
é mais divertido do que parece

fotografias: direitos reservados

somos mais do que agentes 
imobiliários. estamos prepa-
rados para prestar um serviço 
multifacetado que muito nos 
diferencia, sempre na procura 
das soluções mais vantajosas 
para os nossos clientes. filipe 
Carvalho, remax vitória.

JUNTE-SE A UMA EQUIPA DE 
SUCESSO.
LIGUE-NOS E MARQUE A SUA 
REUNIÃO.

Remax Vitória

Av. D. João IV, 560

4810-533 Guimarães

www.remax.pt/vitoria

Telefone: +351 253 421 390

Fax: +351 253 421 399
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Escrevo este texto um dia após o black 
friday, mais uma introdução estran-
geira na vida portuguesa. Como quase 
todos os hábitos americanos, também 
este forma um quadro de apelo ao 
consumo a que, pelos vistos, quem 
não acede é démodé. A cultura-mun-
do, síntese de Gilles Lipovetsky para 
o fenómeno da economia global e 
deslugarizada, faz o seu caminho em 
processo acelerado ou mesmo hipera-
celerado. É neste quadro de vida nor-
malizada que acedi ao telefonema da 
loja Massimo Dutti em aí me deslocar 
para poder comprar uns descontos. 

Sim, digo comprar descontos, porque 
atualmente já não adquirimos o bem 
pela sua necessidade mas pelo valor 
do que lhe é retirado no preço. Desa-
fortunadamente enganei-me no dia e 
apareci na loja no dia seguinte ao black 
friday. Um manifesto falhanço que 
me leva a adiar a compra de algumas 
roupas para o período de descontos. 
É isso mesmo que explico ao diligente 
funcionário que, desde há uns anos, 
tem a amabilidade de me avisar destas 
coisas das baixas dos preços.

Ficámos a conhecer-nos quando há 
uns anos lhe disse que as marcas 
tinham eliminado a noção de preço 
justo. E como o fizeram? Alterando o 
preço ao longo ao tempo de duração 
de exposição do produto. O preço é 
alto com a novidade e, a certa altura, 
gradualmente, vai diminuído. Primei-
ro há uma redução para os clientes 
“fidelizados” – o comércio apela à 
fidelização sabendo que se é fiel a 
muitos –, depois vêm as promoções 
sob variadas formas – compre um, leve 
dois pagando o preço do mais caro –, 
várias reduções aos preço e, finalmen-
te, quando já só restam os “monos” 
da época, entra-se em saldos. Neste 

percurso hierárquico do artigo, o preço 
vai-se negativamente ajustando com 
o tempo criando a ilusão de dádiva ao 
comprador. O senso comum sintetiza 
bem estas coisas: estão a dar descon-
tos.
 
Em simultâneo, os produtos mudam 
acelerada e radicalmente, o que 
convoca uma espécie de esquizofre-
nia com reflexos em todo o corpo do 
indivíduo. O que se usa largo numa 
estação do ano passa a estreito seis 
meses depois. Ainda se está a despir o 
justo ao corpo e já se anuncia o subs-
tituto a ondular. A florear a pele. Agora 
são mais malhas. Logo após há de ser 
organzas. Deve haver um momento 
tafetá. Já houve terylene, acho. Sarja 
é certo que há. Pode ser com “strech”, 
uma espécie de licra. Com elástico é 
que giro! Sem elástico é mais clássico. 
De repente a estranha combinação de 
preto com castanho “fica bem” e nin-
guém consegue explicar o que mudou 
para que, repentinamente, o gosto se 
tenha alterado. As expressões “usa-se 
agora” e “já não se usa” andam a par 
mas o autor, ou autores, da decisão do 
gosto de cada um ninguém conhece. É 
anónimo. É a moda, estúpido.

Houve tempos em que umas calças 
de ganga eram umas calças de ganga. 
Agora não. Calças de ganga podem 
ser “slim fit”, “normal fit”, “regular fit”, 
de cintura baixa, de cinta alta, direi-
tas, “skinny”, “flare”, “boyfriend”, “reta”, 
“jegging” e “pantalona”, tudo para que 
qualquer coisa se evidencie ou se es-
conda; ora a coxa, ora a cintura, ora as 
pernas, ora a magreza, ora a gordura, 
ora a formosura. A roupa serve agora 
não só para vestir como também para 
“corrigir” a pessoa dos seus desvarios 
físicos naturais. O caso dos soutiens 
“push-up” é assaz interessante porque 

artigo De opinião

o estado "push up" dos 
seios e dos rabos
texto: esser jorge silva • fotografia: joaquim lopes

transforma os seios de uma mulher a 
cada momento: o mais pequeno en-
grandece até à mais superlativa mama. 
Às vezes duplica-as. São mamas que 
esbugalham olhos. Estamos perante 
um tipo de artefacto que, manifes-
tamente, transforma as glândulas 
mamárias numa bomba sexual. O que 
por vezes, diga-se, promove um susto 
antecipado não vá a mama explodir de 
repente.

Não há que ter medo das palavras: a 
tecnologia “push-up” veio para termi-
nar com a dicotómica filosófica “ser” e 
“parecer”. O caso mais extraordinário 
são as calças com o rabo “push up”. 
Afirma-se que toda a mulher com uma 
dessas calças torna-se numa fêmea de 
rabo realizado. Faz sentido. Olhando 
as mulheres de Paris, o italiano Mário 
Perniola entreviu o “sex appeal do 
inorgânico” na figuração dos vestidos, 
expressão que atribui o fundamental 
às formas e relega o corpo para a con-
dição supérflua. Perante a beleza do 
vestido corpo de nada serve.
        
O comércio atual é quase uma ciên-
cia. A incidência das luzes, o cheiro 
do espaço, a disposição dos artigos, 
os espelhos adelgaçadores do corpo, 
a ausência de relógios marcando o 
tempo, tudo é pensado com o objetivo 
de manipular os sentidos. O sociólo-
go Albertino Gonçalves afirma que “é 
sempre primavera” nestes espaços. 
É a estação de permanente floresci-
mento. Ora, cabe hoje ao comércio 
levar as pessoas a florescer. Pode-se 
bem dizer que algumas florescem em 
estado “push up” quando ali entram. É 
felicidade engrandecida.

 Esser Jorge Silva  Sociólogo
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"creiximir 926"
cultura folclore e traDições:

a necessiDaDe De muDar
texto: lénia rego • fotografias: direitos reservados

Surgiu no âmbito da iniciativa “Noites 
de Verão”, um “desafio da Junta de 
Freguesia de Creixomil às coletividades” 
com um objetivo traçado: “unir as as-
sociações”, referiu Dino Freitas, um dos 
membros deste grupo com sede na fre-
guesia de Creixomil. “Verificamos que 
a maioria das associações só tem um 
nome e não são mais do que um bar ou 
pouco mais. Não faz nenhum sentido. 
Fiz esse levantamento e percebi que o 
associativismo na maioria dos casos, 
não o é”, acrescentou.
 
Na altura a ideia era juntar as “vontades 
das associações” para impulsionar a 
promoção de iniciativas conjuntas. E 
assim foi. Ainda hoje há grande cum-
plicidade entre as associações desta 
freguesia, onde a rivalidade não ganha 
terreno. “Ainda hoje estão juntas. Nunca 
se viu. Freguesias de fora perguntam 
como é que conseguimos”, referiu Dino 
Freitas, para quem “as partidarites são 
limitadoras de muitas coisas”.  

Integrado no Grupo Cultural e Recreati-
vo da Cruz de Pedra, este grupo surgiu 
pelas mãos de meia dúzia de pessoas 
apaixonadas pela música. Começaram 
a aparecer em alguns espetáculos e 
depressa conquistaram o público. “As 
pessoas gostaram daquilo e o grupo 
foi crescendo. Hoje está num patamar 
muito acima da média. E porquê? Por-
que não é um grupo com pretensões 
comerciais de vender espetáculos”, 
explicou.

Com ideias e objetivos bem definidos, 
o grupo tem apostado essencialmente 
na promoção de eventos e em espe-
táculos com uma componente educa-
tiva e pedagógica, para mostrar que 
a música interpretada pelos grupos 
folclóricos pode ser tocada de uma 
forma diferente e mais agradável ao 
ouvido. Empenhado em recuperar e 
preservar temas da música popular 

com uma nova abordagem e uma nova 
mistura instrumental e vocal, o coletivo 
tem tentado mostrar as suas ideias aos 
grupos folclóricos, sempre com “muita 
humildade e dentro dos nossos saberes 
acumulados”, referiu Dino Freitas, que 
relembrou que a maior parte dos ele-
mentos que compõem este grupo têm 
formação musical e carreiras musicais 
cimentadas. “Com os elementos mais 
novos do grupo temos feito um traba-
lho com os ranchos folclóricos, para 
todos juntos encontrarmos um cami-
nho para que o folclore do Minho seja 
agradável de ouvir”, sublinhou. “Não 
somos absolutistas em coisa nenhuma, 
nem donos da verdade. Temos ideias. 
Temos que ouvir os outros e concordar 
ou discordar”, disse.

Conscientes da dificuldade de mudar 
mentalidades, até porque esta é “uma 
área muito conservadora” e “as pes-
soas são resistentes à mudança”, os 
elementos deste grupo acreditam que 
este trabalho irá dignificar o folclore 
minhoto. “Em algumas coisas conservar 
é bom, mas aqui é um conservadorismo 
exacerbado e é difícil penetrar. Mas nós 
temos tido paciência, para devagarinho, 
lá chegar”, disse o músico. “Não posso 
chegar ao senhor Manuel, que toca 
viola braguesa e tem os dedos grossos 
que mal cabem na escala, e dizer-lhe 
‘isso não é assim’. Tenho é que lhe agra-
decer e aos senhores Manueis todos, 
que com os acordeões, as sanfonas ou 
os cavaquinhos, à maneira deles, trou-
xeram o folclore até aos dias de hoje, 
para agora podermos estar a discutir 
isto”, referiu. “Fica lá a semente. Não se 
vai mudar isto e daqui a cinco anos está 
tudo mudado. Não é possível”, concluiu 
o cantor.

Há centenas de grupos folclóricos 
membros da Federação do Folclore 
Português. Muitos deles da região do 
Minho, onde a música, os trajes, as 
vozes e as danças adquirem caracterís-
ticas próprias e distintivas do resto do 
folclore nacional. Quem assiste a uma 
atuação de um destes grupos raramen-
te fica indiferente à beleza dos trajes e 
das danças, das vozes dos cantadores 
e cantadeiras, das melodias que saem 
dos acordeões, das concertinas, dos 
cavaquinhos e dos demais instrumen-
tos. Constituídos normalmente por 
“amadores”, estes grupos pretendem 
muitas vezes retratar tradições, usos e 
costumes das suas terras. Mas ainda 
há muito para corrigir, acreditam os 
membros deste grupo. “Há muitas 
coisas a eliminar. É um trabalho árduo. 
Tem que se tomar as rédeas em algum 
ponto, para ver se isto vai mudando aos 
poucos”, salientou Francisco Ferreira. 
“Têm 50 pessoas em cima do palco e 
só se ouvem dois cantadores. Não se 
ouve o coro a cantar. Eles fogem dos 
microfones. Não existe a disciplina do 
espetáculo. Parece que estão todos a 
cantar numa eira. Não há a motivação 
do espetáculo, pois estão a cantar para 
eles”, contou o cantor e tocador de 
guitarra clássica. 

Sem “receitas mágicas” para a mudan-
ça, este coletivo acredita que os grupos 
folclóricos podem fazer a diferença, se 
adaptarem as tonalidades dos instru-
mentos aos cantadores e cantadeiras. 
“A nossa intenção não é adulterar as 
melodias. Nada disso. É uma coisa 
sagrada para eles e comungamos disso 
em absoluto. Num primeiro momento 
não temos essa pretensão, só mudar 
o tom. Depois vem a parte técnica: 
saber utilizar um microfone, saber fazer 
as dinâmicas, a parte da percussão”, 
assinalou o cantor. Outra das soluções 
poderia passar por uma troca de instru-
mentos entre os grupos folclóricos, algo 
difícil de conseguir devido à rivalidade 
que existe muitas vezes entre eles. 
“É um caminho, mas não tem que ser 
este”, disse Dino Freitas.

Para já, o grupo não pensa em gravar 
trabalhos musicais. “Quando chegar 
a altura terá que ser uma coisa que 
traga algum valor acrescentado e não 
estou a falar da parte financeira, mas 
que ajude a divulgar as nossas ideias”, 
realçou Dino Freitas. O grupo entregou 
um projeto na Câmara Municipal de 
Guimarães para conseguir verbas que 
permitam a promoção de oficinas para 
os grupos folclóricos. Um trabalho que 
será desenvolvido por este grupo, que 
conta atualmente com 12 elementos, 
quatro deles jovens: o José Gonçalves, 
com 17 anos, a Sofia Teixeira, com 18, o 
João Soares, com 20 e a Liliana Freitas, 
com 22.

chama-se “creiximir 926”, é um grupo de música tradicional com 
muitos jovens e existe há dois anos. 

SOLAR DONNA MARIA | OLEIROS - GUIMARÃES
Tel. 915 508 137

ESPAÇO IDEAL PARA JANTARES DE GRUPO
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Excluindo o tempo cinzento da capital 
britânica, poucos comentários deprecia-
tivos deve ter ouvido sobre Londres. O 
centro financeiro, político e artístico da 
Grã-Bretanha carrega uma tradição que 
se refresca e mantém viva, mesclando-
se com a criatividade e renovação que 
os tempos ditam.
O alojamento é variado e de preços bem 
díspares. Mas atendendo a que pouco 
tempo passará na unidade hoteleira, o 
YHA London Oxford Street é uma boa 
opção, nomeadamente pela localização. 
Ainda que o emaranhado das linhas de 
metro seja grande, deslocar-se é bas-
tante simples. Será vantajoso adquirir 
um Travelcard que cubra os dias da 

sua estadia. Se pretende visitar vários 
museus e atrações, o London Pass pode 
significar poupança. No entanto, e de 
acordo com as suas preferências, faça 
uma pesquisa; muitos dos principais 
museus e galerias são de entrada livre.

Se as histórias da monarquia povoam 
o seu imaginário, aventure-se pelo 
Buckingham Palace e Troca da Guarda 
Real. St. James’s Park é anualmente 
visitado por milhares de locais e turistas, 
sendo este o parque real mais antigo da 
capital. Se acompanhou as vivências de 
Diana, Princesa de Gales, talvez prefira 
Kensigton Palace, uma das suas resi-
dências. Aqui se desenrolou a infância 

da Rainha Vitória, e foi este amor que 
ditou a sua restauração e abertura ao 
público.
Em St. Paul’s  Cathedral suba todos 
os degraus necessários para visitar as 
diferentes galerias, e fruir das perspeti-
vas que oferecem. A vista sobre Londres 
é deslumbrante. Atravesse a Milennium 
Bridge, fantástico e moderno mira-
douro, e perca-se na arte moderna e 
contemporânea da Tate Modern. Visite o 
isabelino Shakespeare’s Globe e amplie 
os seus conhecimentos sobre o trabalho 
desenvolvido por aquele que é consi-
derado o mais influente dramaturgo do 
mundo.
Não perca o eclético Mercado Natalício 

a quadra natalícia traz o cheiro de momentos especiais e felizes. mime-se por terras da 
realeza. envolva-se em história, mergulhe em cultura, compre os presentes e respire a 
sofisticação de uma cidade eclética

recortes De portugal e Do munDo
numa mala De viagem vimaranense

lonDres
tradição e vanGuarda
texto e fotos: Cotikos
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em Southbank, na margem sul do Tami-
sa, perto do London Eye. Daqui, observe 
os icónicos postais da cidade, como a 
Westminster Abbey, uma das maiores 
igrejas do mundo. Marco incontornável 
da história britânica, guarda os túmu-
los de reis, rainhas e personalidades 
famosas, como Isaac Newton, William 
Shakespeare ou Charles Darwin.  O Big 
Ben, a Tower of London – com cerca 
de mil anos -, e a Tower Bridge saltam 
à vista. Não perca a oportunidade de 
entrar no The Shard, o maior arranha-
céus da Europa.
Churchill’s War Rooms é um complexo 
interessante, que durante a Segunda 
Guerra Mundial foi ocupada por mi-
nistros, estrategas militares e Winston 
Churchill, à data, Primeiro-ministro. Não 
tão divulgado, mas igualmente inte-

ressante, o London Transport Museum 
promove experiências únicas, entre 
saberes alusivos à conceção da primeira 
rede metropolitana do mundo.
Preencha o seu programa noturno com 
espetáculos e atuações culturais. Da 
panóplia disponível, Triller, Jersey Boys 
ou The Phantom of the Opera – cujo 
papel da protagonista, Christine Daaé, 
pertenceu, outrora, à nossa querida 
Sofia Escobar - são opções a conside-
rar. Piccadilly Circus, Covent Garden e 
Trafalgar Square são pontos vibrantes, 
de passagem obrigatória.
Finda a entrega a novas vivências e 
ao espírito natalício londrino, regresse 
ao que mais importa nesta quadra de 
amor: a família.
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nicolinas e gualterianas duas festas irmãs
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À memória do velho niColino (e saudoso amigo), franCisCo da Cunha oliveira ribeiro (1958-2016)

AS FESTAS NICOLINAS

1 - As sementes da devoção a São Nicolau 
(como desenvolvo, noutro local) foram tra-
zidas, para Guimarães, pelos romeiros de 
Santiago de Compostela, nas visitas que 
faziam ao Santuário da Senhora da Olivei-
ra, depois que este foi dotado de grande 
força religiosa e cultural, por D. João I.
A celebração do santo foi-se desenvolven-
do, apropriada por estudantes e coreiros 
da Colegiada de Guimarães, que firmaram 
a sua Irmandade, construíram a sua cape-
la (1661) e, com a incorporação de influên-
cias de muito tipo, lançaram as raízes do 
que hoje são as Festas Nicolinas.

2 - Os Estudantes de Guimarães (como 
desenvolvo, noutro local) começaram por 
dedicar à sua festa apenas o dia 6 de De-
zembro, dia de São Nicolau. Já no século 
XIX, estenderam-na ao dia precedente, 
o dia 5, e depois ao dia 29 de Novembro, 
preenchendo, com folia e diversão, os dias 
intermédios.
Não foi por acaso que esse recuo recaiu 
no dia 29. Era costume usual, na Igreja, 
celebrar a ‘oitava’ dos santos, neste caso 
a ‘oitava anterior’ do dia de São Nicolau, 
que, além disso, era coincidente com o 
primeiro dia da Novena da Senhora da 
Conceição, cuja realização estava, tradi-
cionalmente, confiada aos estudantes e 
coreiros da Colegiada.
E foi assim que, entre 29 de Novembro e 
6 de Dezembro, se estruturou e desenvol-
veu a grande ‘Semana Nicolina’, forman-
do-se os conhecidos ‘Números Nicolinos’ 
– Novenas, Ceias, Pinheiro, Posses, Ma-
gusto, Roubalheiras, Pregão, Maçãzinhas, 
Danças –, intensos de simbologia e valor.
Acrescentou-se-lhes, recentemente, a 7 
de Dezembro, o ‘Baile da Velhada’, final.

3 - As Festas dos Estudantes de Guima-
rães são chamadas, pela primeira vez, 
‘Festas Nicolinas’, no Pregão de 1904.
Embora não seja rigoroso falar de ‘Festas 
Nicolinas’ antes dessa data, o termo tor-
nou-se referência e passou a designá-las, 
em qualquer tempo.
Note-se que, pelas regras de formação 
das palavras, as Festas Nicolinas deveriam 
chamar-se ‘Festas Nicolaínas’ (nicola-inas). 
Foi João de Meira quem, a partir do Pregão 
de 1899 (onde Bráulio Caldas fala na “juris-
prudência nicolauina”), de “nicolauina” fez 
surgir o termo 'nicolina'.
O termo 'correcto' (Nicolaínas) não vingou 
e ficaram as… ‘Festas Nicolinas’.
As Festas Nicolinas, únicas e irrepetidas, 
celebram o amor e a amizade, a memória 

e o tributo, o trabalho e o estudo, o res-
peito e a solidariedade, a confraternização 
e o reencontro, a tradição e a saudade… 
que são valores nicolinos.

o prezado leitor sabe o que são 
as festas niColinas.
também sabe o que são as festas 
gualterianas.
- mas sabe que a Criação das 
festas gualterianas foi moti-
vada pela existênCia das festas 
niColinas?
porque assim foi, Cabe-nos tirar, 
daí, as melhores ConsequênCias 
– entre elas: por que não uma 
Candidatura Conjunta (niColi-
nas / gualterianas) a património 
oral e imaterial da humanidade?

suas festas; ousavam cortejar as Damas, 
a quem ofereciam laranjas, em vez de ma-
çãs; forçavam participar nas ‘castanhas e 
vinho’ e outras iniciativas dos estudantes; 
organizavam-se em ‘bando’ e apresenta-
vam-se mascarados, como eles…
Saíram à rua com Pregão (Bando dos Cai-
xeiros), em alguns anos, e formaram a sua 
própria ‘orquestra’, a imitar os Zabumbas.
Mas os estudantes não lhes permitiam 
intromissões, e as leis escolásticas (Esta-
tutos de 1837) também não.
Diz um Pregão Nicolino: “Quem deita 
tacão em bota / vende vinho ou bacalhau 
/ meter o nariz não pode / na função de 
São Nicolau.”.
Os caixeiros não estavam autorizados a 
fruir do “mel de amor” das Damas, sob 
pena de mergulharem no Chafariz do 
Toural (transferido, em 1891, para o Jardim 
do Carmo) e serem presos ao Pinheiro, 
andando “mocas pelo ar”, com “socos em 
abundância”…
Por isso criaram a sua própria festa.

3 - Este foi um terceiro objectivo das Festas 
Gualterianas.
Quando o Padre Gaspar Roriz propôs 
a nova festa, os caixeiros (Obreiros das 
Gualterianas) agarraram a oportunidade 
e fizeram tudo para a concretizar. Era seu 
desejo, sim, fazerem progredir Guimarães… 
Mas não o era menos conseguirem uma 
festa “sua”, como a tinham os estudantes, 
em que eles não podiam participar.
E assim, as Festas Nicolinas foram a 
referência a partir da qual se formaram as 
Festas Gualterianas, sendo o Padre Gaspar 
Roriz (destacado Nicolino) o elemento-
charneira para as interligar.

O QUE FAZER COM ESTE PA-
TRIMÓNIO

Existe, entre Nicolinas e Gualterianas, uma 
profunda relação.
Re-trago, aqui, a tese de que estas duas 
grandes festas são ‘irmãs’, ambas geradas 
pela procura de diversão e afirmação, 
por parte de estudantes e caixeiros de 
Guimarães.
Porque assim é, importa aprofundar a 
relação entre elas; desenvolver conheci-
mento ‘inovador’ à volta do seu patri-
mónio comum; sublinhar, entre ambas, 
especificidades e diferenças, mas também 
proximidades e interacções, estabelecen-
do novas formas de colaboração…
E há um outro aspecto.
A candidatura das Festas Nicolinas a Pa-
trimónio Oral e Imaterial da Humanidade 
não está esquecida e permanece actual. É 
um galardão merecido, perfeitamente ao 
alcance de Guimarães – pelo qual Guima-
rães está muito longe de ter feito tudo o 
que podia (e devia).
Mas sendo o que são os laços entre as 
duas festas (cada uma com a sua força – 

unidas, com uma força ainda maior), por 
que não uma candidatura conjunta, Nicoli-
nas/Gualterianas, ao celebrado galardão?
Fará o maior sentido – uma candidatura 
abrangente e reforçada, amplamente re-
presentativa do sentir festivo e da vivência 
cultural de Guimarães.

AS FESTAS GUALTERIANAS

1 - Quatro meses antes da celebração do 
São Nicolau, realizam-se, em Guimarães, as 
‘Festas Gualterianas’.
Para a sua instituição, foram apresentados 
dois objectivos: “criar alguma coisa” que 
fizesse “movimentar e dar vida” à cidade, ao 
comércio, à agricultura e à indústria; recupe-
rar a “tradicional e antiquíssima” Feira Anual 
de São Gualter, outrora “uma das principais 
feiras do norte do país”, que se encontrava 
“marcada pela indiferença”.

2 - A Feira Anual de São Gualter teve 
origem nas “Feiras Francas de Agosto”, 
introduzidas, em Guimarães (1452), por 
licença de D. Afonso V, com a duração de 
10 dias.
Estas feiras receberam confirmação de D. 
Manuel I (1498 e 1511) e D. João III (1526).
Com este último rei, sofreram alteração 
nas datas, de modo a integrarem a tradi-
cional Romagem da Senhora da Oliveira 
(15 de Agosto).
Em 1577, as “Feiras Francas” foram fixadas 
no primeiro domingo de Agosto, para 
coincidirem com a Festa de São Gualter e 
a sua Feira Anual.
No final do século XIX, essa feira estava 
decadente. Em 1906, a Associação Comer-
cial de Guimarães, presidida por João de 
Melo, decidiu ressuscitá-la.
Assim surgiram as ‘Festas Gualterianas’, 
que se realizaram, pela primeira vez, nos 
dias 4, 5, 6 de Agosto de 1906.

3 - Nos primeiros “Festejos Gualterianos”, 
em 1906 (dizem os jornais da época), foi 
exposta a relíquia de São Gualter, na Igreja 
de São Francisco, houve feira de gado, 
barracas no Campo da Feira, arcos tradi-
cionais, bandeiras e galhardetes, lago com 
barcos, no rio do Campo da Feira, embele-
zamento das torres das igrejas, iluminação 
da Penha, exercícios pelos Bombeiros, 
touradas, bandas de música, Marcha aux 
Flambeaux, fogos-de-artifício, aeróstatos, 
iluminações de rua…
A “Marcha Milanesa” (que passou a de-
signar-se Marcha Gualteriana, em 1932) 
realizou-se, pela primeira vez, em 1907, 
por proposta do Padre Gaspar Roriz, que 
se baseou no conhecimento que teve de 
uma marcha realizada em Milão.

A LIGAÇÃO DAS NICOLINAS ÀS 
GUALTERIANAS

1 - As Festas Nicolinas são as Festas 
dos Estudantes de Guimarães.
As Festas Gualterianas (‘Festas de 
Guimarães’, ‘Festas da Cidade’) são 
as Festas dos Caixeiros de Guima-
rães.
As raízes de umas e de outras (a 
celebração de São Nicolau e a reali-
zação das Feiras Francas de Agosto/
Feira Anual de São Gualter) remon-
tam ao século XV.
São as duas maiores festas de Gui-
marães, existindo, entre elas, apesar 
de distintas, uma profunda ligação.

2 - Os Caixeiros de Guimarães seguiam os 
estudantes e procuravam envolver-se nas 

PARA CONHECER MAIS:

- A.A.E.L.G. (1997). Pregões de São Nicolau. Guimarães: As-

sociação dos Antigos Estudantes do Liceu de Guimarães.

- A. L. de Carvalho (1956). O S. Nicolau dos estudantes. 

Guimarães: Ed. do Autor.

- Elisabete Pinto & Vítor Lopes (2016). André Coelho Lima 

quer Nicolinas no Inventário Nacional do Património Ima-

terial/ Processo de inscrição das Nicolinas apresentado 

em encontro de património imaterial. Jornal Comércio de 

Guimarães, 23.11.2016, p.11.

- João de Meira (1905). Festas de São Nicolau. Jornal Inde-

pendente, 19.11.1905, 26.11.1905, 03.12.1905.

- Lénia Rego (2016). André Coelho Lima quer ver can-

didatura das Nicolinas avançar. Jornal Mais Guimarães, 

22.11.2016, p.7.

- Lino Moreira da Silva (1991). Guimarães e as Festas Nicoli-

nas. Guimarães: A.A.E.L.G..

- Lino Moreira da Silva (1992). A Senhora Aninhas, mãe dos 

Estudantes Nicolinos. Guimarães: A.A.E.L.G...

- Lino Moreira da Silva (1994). São Nicolau, a sua 

Irmandade e a sua capela, na insigne e real Colegiada de 

Guimarães. Guimarães: A.A.E.L.G..

- Lino Moreira da Silva (2000). A alma e a graça das Festas 

Nicolinas. Guimarães: Ideal Artes Gráficas. [Pinturas, 

Arménio Sá].

- Lino Moreira da Silva (2003). Verdade e tradição nas Fes-

tas Nicolinas. Jornal Povo de Guimarães, de 27.11.2003, p.6.

- Lino Moreira da Silva (2005). Das Nicolinas… às Gualteria-

nas. Jornal Notícias de Guimarães, 25.11.2005, p.6.

- Lino Moreira da Silva (2010). A perna mais longa que os 

passos… A candidatura das Festas Nicolinas a Património 

Oral e Imaterial da Humanidade. Jornal Notícias de Guima-

rães, 31.12.2010, p.12.

Lino Moreira da Silva  llinomoreira@gmail.com



4140

música

texto: lénia rego • fotografias: direitos reservados

pisaram um palco pela primeira vez em 2008 e depois separaram-se. depois de um 
interregno de quase cinco anos, voltaram a apresentar-se num espetáculo que encheu 
o são mamede cae em guimarães.   

Foi numa conversa de amigos que decidi-
ram que seria boa ideia criar uma banda. 
Na altura não imaginariam o sucesso 
que iriam ter, mas nem pensaram duas 
vezes quando surgiu a ideia de participar 
num concerto de música. “Já tocávamos e 
decidimo-nos juntar para participar num 
concurso de música. O pessoal gostou do 
que ouviu e resolvemos começar com um 
projeto onde surgiu o grupo”, disse José 
Mendes, em entrevista à Mais Guimarães. 
“Quando começamos éramos todos uns 
catraios e hoje já há elementos com filhos 
e tudo”, disse entre sorrisos João Fernan-
des, a voz do grupo.

Os anos foram passando e os concer-
tos foram surgindo cada vez com mais 
frequência. Sempre no país, porque para já 
querem “dar um passo de cada vez”, mas 
com esperança que surja uma oportunida-
de além-fronteiras. “Se surgir lá para fora, 
melhor”, confessou o guitarrista, sempre a 
segurar a guitarra, à espera do mote para 
a próxima música. Foi num ensaio que 
conversamos. Um ensaio que decorreu 
numa garagem que estes elementos 
equiparam de raiz. Um local pequeno, 
sem grande espaço para manobras ou 
muitos movimentos. Também não são 
muito necessários. Cada um dos músicos 
coloca-se num dos cantos. E tocam. Sem 
grandes interrupções. De longe a longe há 
alguém que manda parar. É preciso fazer 
uma pequena correção. Nada de especial. 
Retoma-se a melodia que nos entra facil-
mente nos ouvidos e fica na memória. Uma 
música pop/rock, com uma batida muito 
própria, sem exageros, até porque as letras 
falam de “amor”, “angústia”, “desgostos” e 
por aí fora. 
E este já nem é o primeiro local onde 
ensaiam. “Já estivemos na casa de um 
elemento antigo que já não está na banda, 

Dialectos reGressam ao palcos

numa casa perto do rio e nos fundos de 
uma empresa”, revelou Nuno Machado, o 
baixita do grupo. Só depois é que chega-
ram ao local onde ensaiam atualmente, a 
esta garagem que alcatifaram e forraram 
com caixas de ovos, por ser a alternativa 
mais em conta. “Isto era uma garagem 
normal, de carros, fizemos um comparti-
mento, com uma porta e forramos com 
isolamento acústico. As caixas de ovos 
fazem toda a diferença”, disse João Fernan-
des, a voz do grupo dos cinco.

Mas desengane-se quem pensa que são 
uma banda de garagem. Até poderiam 
ser, mas o gosto pela música e o pro-
fissionalismo que colocam em cada um 
dos espetáculos colocou-os num outro 
patamar. “Nunca ficamos muito associados 
às bandas de garagem. Conseguimos pro-
porcionar um espetáculo que se distancia 
um pouco daí”, assinalou Nuno Machado.

Há cinco anos a banda separou-se. Cinco 
anos depois estão novamente juntos, com 
sangue novo. O regresso foi assinalado 
com um concerto que se realizou no pas-
sado dia 26 de novembro no São Mamede 
CAE. Uma Tour de regresso com um título 
singular: #TirarOPó! 

Sempre a cantar em português, este 
grupo conta no seu historial com o título 
de Banda Oficial da Volta a Portugal em 
Bicicleta 2009. Há alguns concertos onde 
fazem alguns “covers” e cantam algumas 
músicas estrangeiras. Mas isto não é o que 
gostam de fazer. Cantar em português é 
uma marca que já os carateriza. “Cantamos 
sempre em português, porque foi assim 
que começamos e para nós não faz senti-
do ser de outra forma. Assumimos o estilo 
cantado em português e vai-nos levar até 
onde nos tiver que levar”, sublinhou João 

Fernandes.
Já dividiram palco com Perfume, Lulla Bye, 
Santos e Pecadores, entre outros. Com um 
EP de estreia, o “Outra vez” produzido nos 
estúdios da SoundTrap Productions no Por-
to, conseguiram cativar muitos ouvintes de 
várias rádios nacionais, que não resistiram 
às sonoridades elétricas e às batidas ritma-
das. Agora voltam a apostar nos originais – 
já contam com 12 – e só lhes falta cumprir 
mais um sonho: gravar um álbum. “A mú-
sica ainda não é muito apoiada neste país, 
mas acho que um álbum gravado iria ser 
uma boa plataforma de lançamento para a 
banda”, confessou-nos um dos elementos. 

Enquanto não gravam nenhum trabalho, 
estes jovens, entre os 27 e os 19 anos, vão 
enchendo o palco e promovendo espetá-
culos a que vale a pena assistir. Cantados 
em português e tocados com ritmos únicos 
e cativantes. É ouvir, para acreditar!

cesár marques apresenta-se nas teclas; josé mendes, na guitarra; nuno machado no baixo; josé pedro barros, na bateria e joão fernandes é a
voz do grupo que promete voltar a fazer furor. 
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capela miguel
os valores do berço 

Capela Miguel conta que a cidade tinha 
fama de promover tertúlias no Toural e nos 
cafés, e as pessoas tinham prazer, indepen-
dentemente do pensamento ideológico, de 
questionar as diferenças. “Infelizmente, hoje, 
perdemos esse hábito. Guimarães perdeu as 
elites”, afirmou.

Hoje, o antropólogo acredita que as pessoas 
são completamente “impávidas daquilo que 
é produzido. “Isso nota-se nas associações 
capazes de fazer produto”, referiu. Segundo 
o estudioso, Guimarães chegou a ter cerca 
de 378 associações na cidade, que foram 
importantes entre a década de 60 até à de 
90. “Uma força que foi a alma da socieda-
de e foi-se perdendo. Somos informados 
e manipulados pelos órgãos de imprensa, 
sobretudo pela televisão, que nos priva dos 
valores fundamentais, como a liberdade de 
opinião até à liberdade institucional. Limita a 
capacidade de manifestar os nossos direitos. 
Vivemos com medo da sociedade”, garantiu 
Capela Miguel.

Os valores que definem a sociedade estão 
implícitos no pensamento do antropólogo. 
“Vivemos uma sociedade maniqueísta. Ou é 
preto ou é branco, ou é esquerda ou direita, 
ou é bom ou é mau, e, normalmente, é mau. 
Quando queremos pensar e ser, de certa 
forma, livres-pensadores, transformamo-nos 
em minoria porque somos diferentes. Nesta 
sociedade não podemos ser diferentes. 
Quem tem opinião incomoda. É considerado 
comunista ou maçónico ou minoria religiosa”.

“ninguém questiona o berço?”

Numa cidade que, na sua perspetiva, tem 
uma “identidade cultural exacerbada”, Capela 
Miguel questiona a razão pela qual se eleva 
a patamares de valorização os mesmos 
assuntos. “Nós somos o berço da nação. Mas 
ninguém questiona o berço, mesmo que 
esteja toda a gente a dormir? O berço apo-
dreceu! Nós continuamos exatamente com 
as mais-valias. Nós fazemos o congresso de 
história do século XVII e aparecem logo os 

‘velhos do restelo’ a dizer que aqui só se fala 
de D. Afonso Henriques ou da fundação de 
Portugal.”
 
Por estas razões, considera que Guimarães 
não faz justiça à memória dos heróis que 
merecem ocupar espaço na via pública como 
D. João I, Gil Vicente ou o Conde D. Henrique. 
Mais recentemente, destaca o Professor 
Emídio Guerreiro e o homem do cinema, 
Novais Teixeira. “D. João I é o verdadeiro rei 
de Guimarães, pois tem a sua vida e o seu 
património ligado à cidade que mais visitou”, 
apontou.
 
O estudioso da história vimaranense ob-
servou ainda que o povo anónimo teve um 
papel fundamental nos alicerces da cidade. 
“Porque só se faz história com condes, 
visconde e vitoriosos? Esses não fizeram 
história, mas pagaram para se inscrever na 
história. Quem fez história foram os anóni-
mos residentes da Vila de Guimarães”, expôs.

a mais guimarães esteve à conversa com capela miguel, 
antropólogo que conhece bem a história da cidade berço e 
que tem uma paixão pela cidade. tem uma costela árabe, pois 
viveu os primeiros anos da sua vida entre o norte e o sul do 
país, onde tem raízes, mas as curiosidades que partilha com amigos e parceiros são de 
guimarães. 
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A história ficou marcada por diversos 
conflitos sobre as minorias religiosas e 
conflitos entre as confrarias. Às vezes, 
mais por poder do que por diferenças de 
opinião. Assim, Capela Miguel considerou 
que “a história das minorias fica ao sabor 
do esquecimento”. “Se não for registada 
por alguém, à segunda geração acaba por 
cair nas memórias”, avisou.

Guimarães teve minorias moçárabes e 
de judeus. Por exemplo, a quinta dos 
judeus ficava por trás do agora Tribunal 
da Relação e ia até ao largo do Ourado. 
As famílias judaicas atingiram o auge da 
participação ativa na sociedade no século 
XIV com D. João I, quando reconhece as 
corporações, ou seja monarquias popula-
res. Enquanto o rei tinha que exercer por 
vontade de Deus, os chefes das monar-
quias populares eram reconhecidos atra-
vés de provas, da sua área laboral, que o 
município aprovava.
  
“as mulheres em guimarães 
tiveram uma importância
extraordinária”

Guimarães é uma cidade, como diz a 
tradição, fundada no século X por uma 
senhora, Condessa Mumadona Dias, 
que partilhou as suas terras com o povo 
da Vila de Guimarães, para que estes 
trabalhassem nelas.“ As mulheres em 
Guimarães tiveram uma importância ex-
traordinária. Começou com a Mumadona, 
depois a sua filha, Onecca Mendes e Dona 
Mafalda de Saboia, mulher de Afonso Hen-
riques e primeira rainha de Portugal, que 
viveu na Costa e dos quatro filhos”, referiu.

A vinda de São Gualter para Guimarães 
resultou de um convite da mulher de D. 
Afonso II, o Gordo, que convida o São 
Francisco quando vinha de Santiago de 
Compostela. Capela Miguel conta que este 
prometeu que, se não viesse em pessoa, 
enviaria alguém. Aí, ele envia o seu braço 
direito, São Gualter, para vir pregar para 
este território. São Gualter é o patrono de 
grande influência em Guimarães desde 
1218 e foi de certa forma o protetor dos 
pobres.

HISTÓRIA POR DESCOBRIR

Capela Miguel procurou perceber a histó-
ria do primeiro rei de Portugal, mas o úni-
co documento verdadeiro que fala de D. 
Afonso Henriques é do século XV, porque 
os documentos que existem no Arquivo 
Nacional da Torre do Tombo dessa época 
falam de coisas pouco importantes. Os 
que podiam dar informações importantes 
como onde nasceu não estão implícitos. 
Não se sabe onde e quando nasceu. 
Diz-se que é em Guimarães, porque é 
tradição. “Os documentos que podiam 
comprovar alguma coisa estão manipula-
dos ou arrancaram as folhas”, conclui.
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música
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natural de guimarães, rute fernandes estudou na 
escola profissional e artística do vale do ave (artave), 
nas classes das professoras joaquina mota e elisa trigo. 

som De rute fernanDes
naveGa pela suíça

Apresentou-se como solista em Portugal 
e na Suíça e completou a sua formação 
com estudos de flauta barroca. Neste 
momento, é Co-solista na Philarmonia 
Zürich, Orquestra da Ópera de Zurique.

Como nasceu o gosto pela flauta?

Desde cedo que a música esteve presente 
no meu dia-a-dia, graças ao meu irmão 
e primos que são músicos. Contudo, foi 
aos oito anos de idade que iniciei os meus 
estudos musicais, na Sociedade Musical 
de Pevidém, de onde sou natural. Depois 
de seis meses com aulas de solfejo e 
formação musical, foi-me dada a escolha 
de um instrumento. Foi fácil, pois já sabia 
que seria a flauta, e não hesitei!

Quais os nomes que influenciaram a 
sua música?

Devo confessar que no início foi o meu 
irmão, Ângelo Fernandes, e o meu primo, 
Vasco Faria, que me incitaram a vida 
musical. Os meus pais também sempre 
estiveram presentes, e mesmo sem serem 
músicos, foram fantásticos e sempre me 
deram um apoio incondicional. 
Foi só mais tarde, quando entrei na 
ARTAVE que decidi seguir música como 
carreira. 
Assim, destaco a importância dos meus 
professores de flauta durante o meu 
percurso, aos quais faço uma pequena 
homenagem por todo o trabalho desen-
volvido durante todos estes anos. Foram 
eles: Joaquina Mota e Elisa Trigo (Artave), 
Michel Bellavance (Haute école de Musi-
que de Genève) e Sarah Rumer (Hochs-
chule Musik Luzern). 
Além dos meus professores tive a sorte 
de ter partilhado os meus estudos com 
colegas excecionais, com os quais aprendi 
muito, assim como a oportunidade de as-
sistir a concertos e trabalhar com músicos 
de renome como Barthold Kuijken, Emma-
nuel Pahud, Denis Bouriakov, Andràs 
Schiff, Zubin Mehta, Christoph Eschenba-
ch, Gábor Takács-Nagy, entre outros.
 
Conte-nos o seu percurso de flautista?

Depois dos meus estudos na Artave, pros-
segui os estudos universitários em Gene-
bra, na Haute École de Musique, na classe 

do prof. Michel Bellavance, onde obtive 
a minha licenciatura em 2013. Foi então 
em Janeiro 2016 que terminei o Mestrado 
especializado em Orquestra, na classe da 
professora Sarah Rumer, na Lucerna, na 
Hochschule.
Paralelamente aos estudos, partici-
pei em orquestras como na Orquestra 
de Jovens da União Europeia (Summer 
School), Schleswig-Holstein Musik Festival, 
Orquestra de Jovens da Suíça, Verbier 
Festival Orchestra e Verbier Festival 
Chamber Orchestra. Pude ainda colaborar 
com algumas orquestras profissionais 
como a Orquestra Gulbenkian, Orchestre 
de la Suisse Romande e Tonhalle Orches-
ter Zürich. Desde setembro de 2015, faço 
parte da Philharmonia Zürich, Orquestra 
da Opera de Zurique.

Quais são os momentos que destaca?

Durante a minha carreira, houve certa-
mente muitos momentos marcantes, 
entre eles concertos memoráveis dirigidos 
pelos maestros Christoph Eschenbach, 
Krzysztof Urbanski, Ivan Fsicher e Gábor 
Takács-Nagy. O prémio no concurso de 
Riddes (Suíça, 2012) foi igualmente gratifi-
cante, assim como os prémios e momen-
tos de palco partilhados com Made in Trio, 
ensemble do qual faço parte. Contudo, o 
momento mais marcante foi ganhar a au-
dição do lugar de Co-Solista na orquestra 
da ópera em Zurique, onde me encon-
tro atualmente. Significou concretizar o 
sonho de longa data de seguir a carreira 
orquestral.

Pretende continuar carreira fora de 
portas ou deseja voltar a Portugal?

Como trabalho em Zurique a base da 
minha carreira é aqui e um regresso 
definitivo a Portugal não está previsto. No 
entanto, espero poder voltar a atuar em 
Portugal e estou a fazer os possíveis para 
organizar alguns eventos no país, incluin-
do em Guimarães, claro.

Qual o panorama de Portugal na for-
mação de músicos?

Apesar de Portugal possuir um nível ex-
traordinário de jovens músicos, a cultura 
da música clássica e a formação musical 
nas escolas primárias e secundárias ainda 
não está suficientemente implementada, 
o que causa uma lacuna na educação 
dos mais novos. Além disso, a situação 
do mercado musical torna a busca de 
trabalho e oportunidades bastante difícil, 
levando muitos dos nossos músicos a 
partir e a estudar/trabalhar fora do país. 
No sentido inverso, aqui o interesse está 
sempre presente e as instituições querem 
conhecer o trabalho. É normal ir uma vez 
por semana à ópera ou a um concerto 
sinfónico e os preços para estudantes são 
acessíveis, o que desperta mais a curio-
sidade dos alunos. Creio que aqui, como 
outros países da Europa como Alemanha 
e Áustria, a cultura musical está um pou-
co mais implantada que em Portugal.

Desporto

texto: tiago mendes dias • fotografias: direitos reservados

a associação juvenil de Karaté de portugal, clube formado em guimarães, com núcleos 
na cidade-berço e em braga, realizou a 26 de novembro a sua terceira gala.

cluBe vimaranense De Karaté
sonha com joGos olímpicos de tóquio

A Associação Juvenil de Karaté de Portugal 
(AJKP), fundada em 2006, é o maior clube 
nacional de Karaté Wado Ryu (um dos estilos 
da modalidade), com mais de 500 atletas re-
partidos por 10 clubes em Guimarães e cinco 
em Braga e cerca de 150 sócios. Com títulos 
nacionais já conquistados, a associação tem 
esperança em Flávia Ribeiro, lutadora que foi 
considerada a melhor atleta feminina do ano 
de 2015 de Guimarães e representou Portu-
gal no campeonato mundial, em outubro de 
2016, em Linz, na Áustria.

Perante um espaço repleto numa unidade 
de restauração de Pevidém, o diretor-técnico 
do clube avançou o “sonho” de colocar, pelo 
menos, um atleta nos Jogos Olímpicos de 
Tóquio, num esforço, que, a seu ver requer a 
colaboração do “poder político local”.

“O karaté vive atualmente uma fase de 
adaptação, originada pela entrada da moda-
lidade nos Jogos Olímpicos. Temos o sonho 
de vermos um atleta nosso em Tóquio. É um 
objetivo que deve unir toda a massa asso-
ciativa da AJKP assim como o poder político 
local, pois seria muito benéfico não só para 
a modalidade, mas também para os locais 
onde nasceram esses campeões”, explicou 
Filipe Ferreira.

O responsável defendeu que esse “sonho” 
exige a criação de um novo espaço para os 
“atletas de alto rendimento”, a organização 
de horários escolares compatíveis com o 
“plano de treinos”, a garantia de apoios para 
os praticantes se especializarem no “modelo 
de jogo internacional” e a aposta na “forma-
ção especializada dos treinadores”.

Filipe Ferreira realçou, além da vertente 
desportiva, o “desenvolvimento pessoal” 
proporcionado pelo treino, bem como a 

dimensão social do clube, com “treinos 
solidários com jovens das Oficinas de S. José 
e com idosos no Dia Mundial do Exercicio 
Físico [06 de abril]”.

AMADEU PORTILHA AFIRMA INTENÇÃO 
DE CONSTRUIR CENTRO DE DESPOR-
TOS DE COMBATE

O vereador municipal responsável pelo des-
porto confessou o “sonho” de “construir um 
centro de formação para os desportos de 
combate e artes marciais”, tendo avançado 
que a nova instalação, com localização 
prevista no Parque da Cidade, junto à Aca-
demia de Ginástica que está a ser construí-
da, vai ser “mais um edifício de referência”, 
dotado de condições para os atletas dos 
vários desportos de combate melhorarem o 
rendimento desportivo.

“Não é um pavilhão para substituir o 
trabalho que o Filipe e o mestre [Mário] 
Emídio fazem no concelho de Guimarães. 
Cada um tem as suas instalações e os seus 

espaços, e esses vão continuar a existir. O 
que estamos a projetar é uma nova insta-
lação desportiva onde, de facto, possam 
aprimorar as vossas capacidades, porque, 
em Guimarães, começamos a ter gente de 
grande qualidade”, disse Amadeu Portilha, 
considerando que os desportos de combate 
“têm futuro” num concelho que abrange a 
prática de 48 modalidades diferentes.

o diretor técnico, filipe ferreira, afirmou o objectivo de levar alguém ao jogos olímpicos de 2020, considerando que, para isso, é necessário surgir
um "espaço de raiz" para treinar.
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Breves e interessantes
fotografias: direitos reservados

Uma investigação em curso na Univer-
sidade da Flórida Central, em Orlando, 
nos Estados Unidos, pode resultar em 
baterias que não perdem autonomia 
mesmo depois de 30 mil ciclos de 
carregamento. A questão de autonomia 
das baterias de smartphones continua 
a ser apontada pelos consumidores 
como um problema a carecer de solu-
ção, e que pode vir a ser resolvido caso 
a bateria criada pela universidade norte
-americana chegue ao mercado. Conta 
o Engadget que esta bateria, ainda em 
fase de prototipagem, é capaz de
recarregar mais rápido do que qualquer 
uma das baterias de hoje, tendo uma 
autonomia 20 vezes superior. A investi-
gação ainda se encontra numa fase ini-
cial, e, por isso, ainda não está prevista 
a comercialização do dispositivo.

Mais de sete em cada dez famílias em 
Portugal tem ligação à Internet em 
casa, um aumento de 20 pontos per-
centuais face a 2010, revelam dados do 
Instituto Nacional de Estatística (INE). 
Segundo os resultados do Inquérito à 
Utilização de Tecnologias da Informa-
ção e da Comunicação pelas Famílias, 
realizado em 2016, 74% das famílias 
em Portugal têm ligação à internet em 
casa, sendo que a maioria destes agre-
gados acede através de banda larga. 
Entre 2010 e 2016, o acesso à Internet 
em banda larga a partir de casa aumen-
tou 23 pontos percentuais, passando de 
50% para 73%.

Um tribunal de Moscovo decidiu blo-
quear o LinkedIn da Rússia, conside-
rando que a rede social profissional não 
está em conformidade com os regula-
mentos referentes a proteção de dados 
recentemente aprovados no país, conta 
o New York Times. De acordo com os 
novos regulamentos, todos os dados 
relativos a cidadãos russos deverão 
ser armazenados em servidores dentro 
do próprio país. O armazenamento de 
dados do LinkedIn é feito em servidores 
fora do país, motivo por que foi toma-
da a decisão de bloquear a rede social 
para os menos de cinco milhões de 
utilizadores na Rússia.

Bateria
dura uma semana

custa quase
2 milhÕes de euros

mais familias com 
internet em casa

ruBrica

linKeDin foi 
bloequado

Numa altura em que se aproxima a 
época natalícia, são muitas as pessoas 
que procuram a árvore de Natal per-
feita para decorar a casa. Em Tóquio 
provavelmente existe uma. Mas é de tal 
maneira perfeita que custa 1,7 milhões 
de euros. A joalheira japonesa Ginza 
Tanaka projetou a árvore que é total-
mente banhada a ouro, com inúmeras 
grinaldas, e tem como objetivo chamar 
a atenção para este tipo de arte. À peça 
com dois metros de altura, construída 
em torno de um tronco, não lhe falta a 
tradicional estrela no topo. São no total 
19 quilos de ouro puro e mais de 1200 
metros de fio de ouro.

A Netflix apresentou novidades para o 
mês de Dezembro, apresentando diversas 
produções originais na forma de filmes, 
anime, séries de animação para os mais 
pequenos, e as suas séries televisivas ori-
ginais. A chegada de “Dirk Gently's Holistic 
Detective Agency”, com Elijah Wood, é um 
dos grandes destaques, prometendo dar 
que falar a todos os que adoram investi-
gações sobre o sobrenatural. Entre várias 
estreias, há também alguns regressos, 
como o caso de “Fuller House” e “Ajin”, 
uma anime original Netflix, que se vão 
poder continuar a acompanhar no final do 
mês.

O Instagram, rede social detida pelo 
Facebook, lançou mais uma ferramenta 
que o coloca cada vez mais próximo do 
Snapchat. Em concreto, foi anunciado o 
lançamento de dois novos recursos de 
partilha de imagens que desaparecem 
depois de abertas, tal como acontece 
com o rival Snapchat. Mas esta não 
é a única novidade. À semelhança do 
Facebook ou do Periscope do Twitter, 
vai ser possível filmar vídeos em direto, 
que também desparecerão depois de 
terminada a emissão. Esta ferramenta 
estará disponível a todos os utilizadores 
do Instagram nas próximas semanas.

A promessa era de um "ano bombás-
tico", mas foi apenas um ano muito 
bom: do guia Michelin de Portugal e 
Espanha para 2017 constam 26 estrelas 
nacionais, mais 9 do que em 2016. No 
que aos restaurantes portugueses diz 
respeito houve chuva de estrelas, sim, 
mas mais miudinha do que se esperava: 
ao todo foram atribuídas nove novas 
estrelas a Portugal, que passou de 14 
restaurantes e 17 estrelas — números 
do ano passado — para 21 restaurantes 
e 26 estrelas. Não só não duplicaram 
as distinções ou os restaurantes com a 
dita, como tinham afiançado os respon-
sáveis da publicação, como o país está 
ainda muito longe dos 203 restaurantes 
e 249 estrelas dos vizinhos espanhóis. 
Tudo somado, não foi bombástico, mas 
foi bem bom.

Foi descoberto o astro mais redondo 
do universo observável, uma estrela de 
nome Kepler 11145123, localizada a cinco 
mil anos-luz da Terra. Aparentemente, 
o efeito de rotação que, normalmente, 
alarga a zona do equador e garan-
te uma forma ligeiramente elíptica a 
praticamente todos os objetos cósmi-
cos, não se aplica neste corpo celeste, 
o mais esférico até agora encontrado. 
A descoberta é da autoria de Laurent 
Gizon e da sua equipa do Instituto Max 
Planck para a Investigação do Sistema 

portugal cheGa às
26 estrela(s) michelin

netflix revela as 
novidades

instagram próXimo 
do snapchat

DescoBerto astro 
mais redondo

Solar e da Universidade de Gottingen, 
na Alemanha, cuja investigação con-
cluiu, através de uma técnica chamada 
astrosismologia (estudo dos modos de 
oscilação das estrelas para conhecer 
as suas propriedades), que a estrela 
Kepler 11145123 tem um raio médio de 
1,5 milhões de quilómetros, com uma 
variação de apenas três quilómetros 
entre o raio equatorial e o polar.
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1 – em que século foi construíDo o taj 
maHal, monumento localiZaDo em agra, 
na ínDia?
a) Século XV
b) Século XVI
c) Século XVII
d) Século XVIII

4 – que aDversário receBeu o vitória no 
jogo De estreia Do estáDio municipal, a 

03 De janeiro De 1965?
a) Belenenses
b) Académica

c) FC Porto
d) Vitória de Setúbal

2 – a que ciência se DeDicou martins 
sarmento, ciDaDão vimaranense Do 

século xix que Dá o nome à instituição 
seDiaDa na rua paio galvão e a uma Das 

escolas secunDárias Da ciDaDe?
a) Química

b) Sociologia
c) Geologia

d) Arqueologia

5 – a anemia é uma Doença sanguínea 
provocaDa pela falta De:
a) Sódio
b) Cálcio
c) Ferro
d) Magnésio

3 – que BanDa portuguesa ganHou 
notorieDaDe com o tema “cHiclete”, em 
1981?
a) Xutos e Pontapés
b) UHF
c) Jafumega
d) Táxi

6 – o que meDe a escala De ricHter?
a) A intensidade de um sismo
b) A magnitude de um sismo

c) A magnitude das erupções vulcânicas
d) A intensidade das erupções vulcânicas

1 – bolo roubado
A dona Rosa fez um bolo para a festa 
de aniversário do neto, o Daniel, mas 
o bolo acabou por ser roubado por um 
dos amigos convidados. Entretanto, 
chamou um detetive, que, durante 
a investigação, encontrou cinco 
suspeitos. Abaixo encontram-se os 
seus depoimentos:

António: Não foi o Manuel
     Foi o Bruno

Bruno: Não foi o Carlos
  Não foi o Manuel

Carlos:    Foi o Manuel
 Não foi o António

João:     Foi o Carlos         
             Foi o Bruno

Manuel: Foi o João
 Não foi o António

Cada um dos suspeitos contou 
exatamente uma mentira. Quem 
roubou o bolo?

2 – casas de campo
Existem quarto casas de campo numa 
aldeia alentejana, e são feitas de cada 
um dos seguintes materiais: madeira, 
tijolo, palha e vidro
A casa de campo do senhor José Silva 
situa-se nalgum lugar à esquerda da 
casa de madeira, e a terceira casa é 
feita de tijolo.
A senhora Helena Pereira tem uma casa 
de campo de palha, e o senhor António 
Ribeiro não vive em nenhuma das 
pontas, vivendo, porém, nalgum lugar à 
direita da casa de vidro.
A senhora Teresa Vieira vive na casa 
de campo mais à direita, enquanto a 
primeira casa (mais à esquerda) não é 
feita de palha.

Em que lugar vive cada um dos turistas, 
e de que material é feita a sua casa?

Soluções do quiz de novembro: 1 – b) 
Águeda; 2 – c) Winston Churchill; 3 – a) 
Rua Elias Garcia, 4 – a) Nikola Tesla; 5 – 
d) Natalie Portman; 6 – c) Inglaterra

queBra-caBeçasquiZ DeZemBro 2016

Rua Paulo VI, 372
Guimarães

ALMOÇO
BUFFET
Segunda a sexta:
PRATOS VARIADOS
SOPA
BEBIDA
SOBREMESA
CAFÉ

EXPERIMENTE

6€
Bolo Rei Pão de ló Rabandas

Sonhos Bolos caseiros
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