
CARNAVAL EM GUIMARÃES
O carnaval na Cidade berço é para 
miúdos e graúdos. Veja as imagens 

do carnaval que se viveu na cidade e 
nas freguesias do concelho.

ALFREDO VIDEIROS
Apaixonado pelos encantos da 
música, partilhou com a Mais 

Guimarães a vasta coleção de sons 
e as suas paixões pela rádio.

1º GUIMARÃES LADIES OPEN 
O Clube de Ténis de Guimarães 

vai organizar, de 10 e 19 junho, um 
torneio de 15 mil dólares que fará 

parte do circuito mundial.
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RODRIGO AREIAS
“O cinema português vive um 

estado de graça”

O cineasta vimaranense tem 
a antestreia do novo filme, 

“Ornamento & Crime”, marcada 
para o dia 19 de março, no CCVF
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São demais os perigos desta vida
Pra quem tem paixão, principalmente
Quando uma lua chega de repente
E se deixa no céu, como esquecida
E se ao luar que atua desvairado
Vem se unir uma música qualquer
Aí então é preciso ter cuidado
Porque deve andar perto uma mulher
Deve andar perto uma mulher que é 
feita
De música, luar e sentimento
E que a vida não quer de tão perfeita
Uma mulher que é como a própria lua:
Tão linda que só espalha sofrimento
Tão cheia de pudor que vive nua

Soneto do Corifeu
(da peça Orfeu da Conceição) de 
Vinícius de Moraes

Em 1977, as Nações Unidas 
proclamaram o dia 8 de março como o 
Dia Internacional da Mulher. 
Março é mês de reconhecermos a 
importância e o contributo da mulher 
na sociedade, e tempo de lembrar 
as conquistas das mulheres e a luta 
contra o preconceito, seja racial, 
sexual, político, cultural, linguístico ou 
económico.

Se, nos nossos dias, perante a lei 
da maioria dos países, não existe 
qualquer diferença entre um homem e 
uma mulher, a prática demonstra que 
ainda persistem muitos preconceitos 
em relação ao papel da mulher na 
sociedade.

Fruto de uma mentalidade ancestral, 
o homem evidencia ainda, em muitos 
aspetos, da sua condição masculina 
para obter vantagem. Por exemplo, 
e em diversas áreas de atividade 
profissional, as mulheres recebem 
menos do que os homens por igual 
trabalho. A mudança de mentalidades 
é um longo caminho a percorrer, mas 
faz-se, como muitos dos problemas 
da sociedade em que vivemos, com 
reflexão e partilha. 

Um brinde à Mulher!

FICHA TÉCNICA COMO PUBLICITAR
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Eliseu de Jesus Neto Sampaio
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Mais Guimarães – A Revista é um órgão de 
comunicação independente e plural ao serviço de 
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Estas são as linhas que a definem:

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

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

03 A Revista “Mais Guimarães” é um órgão 
de informação que recusa o sensacionalismo 

e é orientado por critérios de rigor, isenção e 
honestidade no tratamento das notícias. 

04 A Revista “Mais Guimarães” compromete-se 
a respeitar os direitos e deveres previstos na 
Constituição da República Portuguesa, na Lei de 
Imprensa e no Código Deontológico dos Jornalistas. 

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

06 A Revista “Mais Guimarães” distingue 
claramente as notícias – que deverão ser objetivas, 

circunscrevendo-se à narração, à relacionação e 
à análise dos factos para cujo apuramento devem 
ser ouvidas as diversas partes – e as opiniões, ou 
crónicas, que deverão ser assinadas por quem as 
defende, claramente identificáveis.

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

08 A Revista “Mais Guimarães” considera a sua 
atividade como um serviço de interesse público, 
com respeito total pelos seus leitores, em prol do 
desenvolvimento da identidade e da cultura local 
e regional, da promoção do progresso económico, 
social e cultural.
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À MULHER, QUE É AMOR
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O Espaço Marie J. Costa, situado ao cimo 
da Avenida de S.Gonçalo, em Guima-
rães, comemorou em fevereiro o seu 21º 
aniversário.
Há 21 anos que Manuela e Paula Costa, 
responsáveis pelo espaço de beleza, ga-
rantem que diariamente as clientes saem 
dali muito mais felizes.

Relativamente ao contacto com as clien-
tes, Paula Costa acrescenta que “Estabe-
lecemos uma relação muito próxima com 
quem nos visita, e se o fazem é porque 
confiam no nosso trabalho, e isso é, para 
nós, uma grande responsabilidade”. 
No espaço Marie J. Costa, os produtos 
utilizados são de qualidade inquestionável, 
de marcas como L`Oreal, Kérastase ou 
Rene Furterer. Na estética destaque para a 
marca Bruno Vassari e, na manicure, para 
a Crystal Nails e Essie.

REVELAMOS TODA A BELEZA DA MULHER

“A EXPERIÊNCIA QUE ADQUIRIMOS, 
ALIADA À VONTADE DE SERVIR 
CADA VEZ MELHOR, SÃO O QUE 
MELHOR EXPLICA O NOSSO SU-
CESSO. A INOVAÇÃO CONSTANTE É 
TAMBÉM O CAMINHO QUE VAMOS 
CONTINUAR A SEGUIR.”
Manuela Costa.
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TODOS OS MESES
A MAIS GUIMARÃES LEVA 

ATÉ SI
O QUE DE MAIS 

IMPORTANTE ACONTECE NA 
CIDADE BERÇO

E NO CONCELHO!

 COM SINAL MAIS
NESTA EDIÇÃO
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GUIMARÃES LADIES OPEN

QUINTA VILA MARITA

CARNAVAL 
EM GUIMARÃES

MARIA INÊS ALMEIDA

COTIKOS
PARQUES NACIONAIS DOS ESTADOS UNIDOS

19 DE MARÇO
DIA DO PAI

A ‘CASA’ ONDE SE HOSPEDOU O ARCEBISPO
D. JOSÉ DE BRAGANÇA
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À FRENTE NO NOSSO TEMPO
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CARNAVAL EM
GUIMARÃES
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MUSAS MASCARADAS, CARROS ALEGÓRICOS, MUITO SAMBA NO AR. A FESTA DE CARNAVAL NAS 
FREGUESIAS DO CONCELHO FOI LONGA E CHEIA DE MÚSICA. NEM A CHUVA AFASTA OS FOLIÕES. 
É A TRADIÇÃO QUE O ORDENA.

CARNAVAL É PARA MIÚDOS E GRAÚDOS
CARNAVAL

TEXTO: DIOGO OLIVEIRA • FOTOGRAFIAS: MAIS GUIMARÃES

Exuberância, muita cor e muito samba. 
Esta é a fórmula dos maiores carnavais 
do concelho, um cartão de visita para a 
boa disposição. Desde as demonstrações 
das escolas de samba até aos bailes de 
máscara mais discretos, nem a chuva es-
moreceu os festejos, sempre apinhados 
de artistas, populares e curiosos atraídos 
pela diversidade cultural do Carnaval.

Se pensa que esta é uma festa para os 
mais pequenos, então desengane-se. Os 
festejos carnavalescos
em Guimarães começaram com o desfile 
de 800 idosos, no Multiusos, na terça-
feira, 21. O “Carnaval Sénior” organizado 
pela Câmara Municipal de Guimarães, em 
colaboração com a cooperativa Fraterna e 
instituições de apoio a idosos do concelho, 
apresentou criatividade na confeção de 
peças de vestuário preparadas pelos uten-
tes de instituições de solidariedade social, 
alusivas à candidatura a Capital Verde 
Europeia.
Centenas de crianças das escolas e jardins 
de infância participaram, na manhã de 
sexta-feira, 24, nas ruas do centro da 
cidade, nos festejos do Carnaval em 
Guimarães. Fermentões e Taipas tam-
bém contaram com o desfile dos mais 
pequenos.

Fantasiados das mais diversas persona-
gens, as crianças “espalharam” alegria e 
cor pelas ruas onde passaram. No final, no 
Toural, assistiram a espetáculos musicais 
com uma dupla de palhaços assegurada 
pela organização. Mais de meio milhar de 
crianças desfilaram na comemoração do 
“Carnaval da Infância”, uma iniciativa pro-
movida pela Divisão da Ação Social da Câ-
mara Municipal de Guimarães, em parceria 
com os Jardins de Infância e instituições 
com a valência de ATL do concelho.
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Nespereira, Guimarães
Moradia T6 com Piscina, casa toda 
murada, jardins trabalhados.

KWPT507896
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 €

Urgezes, Guimarães
Quinta situada a menos de 5 minutos 
do centro. Casa toda Murada.

KWPT510881

69
0.0

00
 €

Prazins (Santa Eufémia)
Moradia T4, arquitectura moderna e com 
7000 m2 de terreno, em Guimarães.

KWPT502383

A TRADIÇÃO DOS CARNAVAIS DE PEVIDÉM, 
NESPEREIRA E TAIPAS

A tradição em Pevidém e Nespereira não é 
nova. Em Pevidém faz-se de mascarilhas, 
de samba no pé e de carros alegóricos, rica-
mente ornamentados durante meses a fio. 
O Carnaval taipense saiu à rua também na 
terça-feira, 01, depois, de no ano passado, ter 
sido cancelado devido ao mau tempo, com 

uma afluência a chegar às duas mil pessoas, 
neste dia.

No domingo, dia 26, fez-se carnaval em Nes-
pereira com milhares de pessoas a assistir ao 
desfile, guardando os maiores aplausos para 
Manuel Mendes, medalhado nos paralímpi-
cos do Rio de Janeiro, e para a atleta Dulce 
Félix, reis do carnaval deste ano. Destaque 
ainda para o habitual desfile da Escola de 
Samba Lusitana, daquela freguesia.
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GUIMARÃES ARTE E CULTURA
MARÇO 2017

AGENDA

CORDE, OUT
11 DE MARÇO - 22H00 
CAE -  São Mamede  

“Cordes, Out!“, é o novo solo de stand-
-up comedy de Rui Sinel de Cordes, o 
quinto e último em Portugal, antes de 
levar o seu humor para o Reino Unido. 
Este novo espectáculo tem típico humor 
sobre a vida, dos sonhos, mas acima de 
tudo da morte, ou pelo menos do Infer-
no que atravessamos até lá chegar.

COMER A LÍNGUA
04 DE MARÇO - 16H00
Espaço Oficina

Com texto original de Regina Guima-
rães, “Comer a Língua” é para todos a 
partir dos sete anos. Uma oportunidade 
de ver ou rever um espetáculo em que 
a língua portuguesa se mostra na sua 
diversidade, múltiplas influências e ca-
pacidade de transformação. Uma língua 
pensante, cantante, uma língua viva.

MUNDO INTERIOR
04 DE MARÇO - 22H00 
CCVF - Grande Auditório 

O livro “Mundo Interior” de Jalâl Rûmi, 
poeta persa do século XIII, serviu como 
ponto de partida para a construção da 
peça, mas são as palavras, o corpo e a 
música, que fazem o milagre do espe-
táculo acontecer.

MOONLIGHT
05 DE MARÇO - 21H45 
CCVF - GA

Oriundo de uma família afro-americana 
de escassos meios financeiros, Chiron 
esforça-se por resistir aos maus-tratos 
da mãe e à constante perseguição das 
crianças do bairro pobre onde nasceu.

OS PIRÓNIMOS
TODO O MÊS DE MARÇO 
PAC/CIAJG

Rui Moreira tem vindo a desenvolver 
um percurso ímpar, raro no panora-
ma português e internacional da arte 
contemporânea. 

FESTIVAL HÚMUS 2017
07 A 12 DE MARÇO
CCVF - Grande Auditório 

A 2ª edição do Festival Literário Húmus 
está marcada pela celebração dos 150 
anos do nascimento de Raul Brandão. 
Tem como desafio apresentar a obra 
do escritor através sessões de leitura, 
teatro, música, entre outras actividades.

HALLO
18 DE MARÇO - 22H00
CCVF - Grande Auditório

Martin Zimmermann, génio do novo 
circo, com uma carreira de 20 anos, 
apresenta o seu primeiro (até agora 
único) espetáculo a solo, este ex-
traordinário “Hallo”.

SOM DE GMR: 
TOULOUSE
17 DE MARÇO - 24H00 
CCVF - Café Concerto  

“Yuhng”, dos Toulouse, é um state-
ment: mais do que o desabrochar 
óbvio da banda, é a prova do talento 
inato para a pop que começa na melo-
dia e acaba no coração.

NINHO DO ESPAÇO
18 E 19 DE MARÇO
Sala de Ensaios do CCVF

Os “Ninhos” regressam com a Prima-
vera. O ciclo começa com o ninho do 
espaço, pensado para bebés entre 
um e dois anos e seus pais. O próxi-
mo ninho será em abril, para crian-
ças entre quatro e cinco anos, sob a 
temática Cores… em tamanhos muito 
pequeninos e muito, muito grandes…

SOM DE GMR: 
GOBI BEAR
03 DE MARÇO - 24H00 
CCVF - Café Concerto  

Gobi Bear visita o Café Concerto do 
CCVF com um novo trabalho, depois de 
um período de hibernação. A reclusão 
fez-lhe bem.

MEMENTO MORI
04 DE MARÇO - 16H00
Cor de Tangerina

O escritor vimaranense Charles Haze 
prepara-se para lançar o seu segundo 
livro no próximo sábado, 04 de Março, 
às 16h00, no jardim interior do Cor de 
Tangerina. Mas este não vai sozinho.
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CELEBRAR RAÚL BRANDÃO,
COM ALMA E EM FESTA

TEATRO

FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Todo o teatro de Raul Brandão será 
apresentado numa grande festa que 
envolve 13 grupos de teatro de ama-
dores do concelho, os finalistas da 
Licenciatura em teatro da Universidade 
do Minho e os alunos das oficinas do 
Teatro Oficina. 

A Festa de Teatro Raul Brandão junta 
mais de 150 atores e atrizes, que se reú-
nem com o seu público em torno de um 
evento ímpar. 

A Festa arranca no dia 08 de março e é 
o próprio Teatro Oficina a abrir as hostes 
com a estreia da sua mais recente cria-
ção, “Teatro da Alma”, que será apresen-
tada no Pequeno Auditório do Centro 
Cultural Vila Flor (CCVF), às 22h00. 

No dia seguinte, às 22h00, o teatro viaja 
até à ‘casa’ do Raul Brandão. A Festa es-
tende-se à Sociedade Martins Sarmento, 
local onde o Teatro Oficina e os alunos 
do 3º ano da Licenciatura de Teatro da 
Universidade do Minho apresentam
“Um Sonho Adiado”.

Na sexta-feira, às 22h30, a festa
prossegue no Pequeno
Auditório do CCVF com a
apresentação do espetáculo
“O Maior Castigo” (1902)
pelas mãos do grupo de
teatro ATRAMA.

No sábado, pelas 15h00,
“O Gebo e a Sombra” (1923)
chega ao grande auditório
do CCVF com o carimbo do
TEC – Teatro Experimental do Cano.
Às 16h30, a Festa de Teatro passa pelo 
Café Concerto do CCVF com a peça 
“A Pedra ainda espera dar Flor”, apre-
sentado pelo CETE – Convívio e Teatro 

DE 08 A 12 DE MARÇO, A CIDADE DE GUIMARÃES É PALCO PARA VÁRIAS ATIVIDADES E ESPETÁCULOS DEDICADOS À VIDA E OBRA DE 
RAUL BRANDÃO, NO ANIVERSÁRIO QUE MARCA OS 150 ANOS DO SEU NASCIMENTO. 

Experimental. Às 18h00, de regresso ao  
Pequeno Auditório, chega a vez do Teatro 
Coelima e do grupo Jovidém subirem ao 
palco com “O Doido e a Morte” (1923).

O sábado termina com um projeto que 
envolve vários grupos de teatro de ama-
dores num grande espetáculo apresen-
tado na sala maior do CCVF, às 22h00. 
“Jesus Cristo em Lisboa” (1927), com 
Teixeira de Pascoaes, junta no mesmo 
palco o Grupo de Teatro Citânia, o Cem 
Cenas, o Grupo de Teatro da ADCL, o 
Grupo de Teatro de Campelos e o Grupo   
de Teatro da ARCAP.

  A Festa de Teatro Raul Brandão encerra  
  no dia 12, domingo. 
 Pelas 11h00, o teatro sai à rua e leva ao      
Largo de Donães os alunos das Oficinas   
do Teatro Oficina, que aqui apresentam     
“Árvore da Vida Rauliana”.

Às 15h00, a programação prossegue no 
Grande Auditório do CCVF com o TERB 
– Teatro de Ensaio Raul Brandão a apre-
sentar “A Noite de Natal”. Pelas 16h30, 
o teatro sai para os jardins do Palácio 
Vila Flor com a Astronauta Associação 
Cultural a apresentar as peças “O Rei 
Imaginário” (1927) e “Eu sou um Homem 
de Bem” (1923). O grupo Osmusiké fecha 
a maratona de teatro às 18h00, no Pe-
queno Auditório do CCVF, com “O Avejão” 
(1929). Às 21h45, o Cineclube de Guima-
rães encerra este intenso programa com 
uma sessão de cinema em torno de Raul 
Brandão.
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GUIMARÃES LADIES OPEN
DESPORTO

FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Este “Future” de 15.000 dólares faz 
parte do projeto da atual direção de “di-
namizar o clube, a competição e chamar 
os vimaranenses para o ténis”, con-
forme referiu à Mais Guimarães, Nuno 
Cruz, do CTG. Acrescentando que “Este 
será o primeiro Guimaraes Ladies Open 
mas queremos que se realize todos 
os anos. Desejamos por isso que tudo 
seja perfeito e que este torneio seja um 
dos mais apetecíveis do circuito Future 
desta categoria”.

A opção pelo escalão feminino surge 
porque “temos como atleta do clube a 
Francisca Jorge que será dentro de pouco 
tempo a melhor tenista portuguesa”. A 
atleta vimaranense será a imagem do 
torneio e ser-lhe-á atribuído um Wildcard 
com entrada direta no quadro princi-
pal. “Vamos todos torcer para que ela 
tenha um grande desempenho pois a 
Francisca merece”. Disse o responsável.

O CLUBE DE TÉNIS DE GUIMARÃES (CTG) VAI ORGANIZAR 
DE 10 E 19 JUNHO O PRIMEIRO GUIMARÃES LADIES OPEN, 
UM TORNEIO DE 15 MIL DÓLARES QUE FARÁ PARTE DO 
CIRCUITO MUNDIAL. NESTA COMPETIÇÃO PARTICIPARÃO 
MAIS DE 70 ATLETAS, SENDO QUE NA GRANDE MAIORIA 
SERÃO ESTRANGEIRAS E COM CLASSIFICAÇÕES ENTRE A 
300ª E 700ª POSIÇÃO DO RANKING WTA
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Um torneio de 15.000 dólares, fazendo 
parte do circuito mundial tem muitos e 
exigentes requisitos obrigatórios que 
a organização tem de cumprir, mas o 
objetivo é que as condições sejam ainda 
melhores que as exigidas.

“VAMOS APOSTAR MUITO NA 
PROMOÇÃO, NA IMAGEM E NAS 
CONDIÇÕES QUE VAMOS OFERECER 
ÀS ATLETAS. ESTAMOS JÁ A TRA-
BALHAR NA MELHORIA DE ALGUNS 
EQUIPAMENTOS NO CLUBE, VA-
MOS ALTERAR O PISO DE UM DOS 
CAMPOS E TER TAMBÉM MAIS UMA 
SALA DE APOIO QUE SERÁ DE CON-
VÍVIO PARA AS ATLETAS A TREI-
NADORES. ACABAMOS AGORA AS 
OBRAS DE MELHORAMENTO DOS 
BALNEÁRIOS E VAMOS INICIAR A 
AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO DE FISIO-
TERAPIA. TEMOS PREVISTOS AINDA 
MAIS ALGUNS MELHORAMENTOS 
PARA O APOIO E ORGANIZAÇÃO DO 
TORNEIO”. NUNO CRUZ.

A direção do Clube vimaranense acredita 
que, relativamente ao impacto económi-
co que terá na cidade, e na sua projeção 
nacional e internacional, este evento 
desportivo tem um “potencial elevado”. 
Para além do impacto imediato que se 
sentirá, por exemplo, no setor da hotelaria, 
com a presença das atletas, treinadores, 
familiares, jornalistas e público, está a ser 
desenhada uma estratégia de comuni-
cação envolvendo meios televisivos e 
imprensa de modo a reforçar a visibilidade 
e notoriedade do torneio”. 

Estas provas têm, atualmente, muita 
visibilidade através dos sites da ITF (Inter-
nacional Tennis Federation), dos serviços 
de live scoring e live streaming das casas 
de apostas.
A notoriedade da cidade será assegurada 
pelos media. O Guimarães Ladies Open 
terá a transmissão de um magazine das 
finais na RTP2, que proporcionará “um 

excelente retorno mediático”. Para além 
do pequeno ecrã, o torneio será noticiado 
através das rádios, jornais e revistas e 
diversas plataformas online.

A REALIZAÇÃO DE UM TORNEIO 
PROFISSIONAL FEMININO SERÁ DO 
CONHECIMENTO DE TODA A COMU-
NIDADE TENÍSTICA PORTUGUESA 
E COLOCARÁ GUIMARÃES NOS 
CALENDÁRIOS DE PROVAS INTER-
NACIONAIS PROFISSIONAIS.

O Mais Guimarães foi escolhido como o 
media-partner do torneio e que fará toda 
a cobertura durante os 9 dias do evento.

O primeiro Guimarães Ladies Open será 
disputado entre o dia 10 e 19 Junho, data 
“particularmente interessante” porque faz 
parte de um conjunto de torneios interna-
cionais femininos disputados em Portugal. 
Para além disso também “é relevante o 
facto de se realizar no início do verão e das 
férias escolares, potenciando a disponibi-
lidade dos espetadores que, certamente, 
aproveitarão os dias mais longos e com 
boas condições meteorológicas para 
assistirem ao evento”. Paralelamente ao 
torneio serão ainda organizadas ativida-
des no clube e de promoção no centro da 
cidade.

Está já previsto também um jantar 
de abertura do evento onde estarão 
presentes os responsáveis das principais 
entidades da cidade, os sponsors, atletas 
e treinadores, convidados da organização 
e meios de comunicação da cidade e 
ligados à modalidade.

A organização está ainda a desenvolver 
contactos para os principais sponsors 
para o evento, sendo que, um deles deve-
rá estar presente no nome do torneio. O 
desejo da organização é que as empresas 
do concelho se associem a este “grande 
acontecimento para a cidade”. 
Relativamente aos apoios institucionais, 
Nuno Cruz mostra-se satisfeito, referindo 
estar “num concelho em que existe uma 
grande aposta no desporto” elogia a 

Câmara Municipal por  fazer “um trabalho 
excecional na promoção e melhoramento 
dos equipamentos desportivos. Desde que 
assumimos a direção do CTG, a Câmara 
e principalmente o vereador Amadeu 
Portilha, sempre tiveram a porta aberta 
para nos receber e ouvir. Esta abertura 
dá-nos alento e segurança para poder-
mos organizar eventos desportivos desta 
dimensão. Sentimos que estão atentos às 
organizações associativas e desportivas 
e esta ligação próxima faz com que tudo 
funcione melhor”.
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BIKER JACKET – PARA COMPRAR E USAR JÁ!
POR SOFIA CUNHA ROCHA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

VAMOS ATÉ… AQUI!

O Pedras Salgadas spa & nature park, é um 
conjunto turístico de 4 estrelas, situado no 
interior norte de Portugal a 580 metros de 
altitude, em pleno Parque de Pedras Salga-
das, pertencente ao concelho de Vila Pouca 
de Aguiar, entre Vila Real e Chaves.

Localizadas no coração do Parque, imis-
cuindo-se com o ambiente natural, as Eco 
Houses elegem-se como sendo a proposta 
ideal para a sua estadia. A arquitetura da 
responsabilidade de Luís Rebelo Andrade, 
é moderna tanto na sua volumetria como 
na decoração de interiores. As Eco Houses 
incluem no seu interior tecnologia topo de 
gama e uma kitchenette totalmente equi-
pada, e, no exterior, um generoso deck.
O hotel disponibiliza vários serviços de 
massagens e relaxamento, e possui ainda 
piscina interior e exterior, court de ténis e 
restaurante.

Há quem os conheça como sendo os blu-
sões “estilo motoqueiro”, pelo ar mais des-
contraído e rebelde. Esta estação, os biker 
jackets reinventam-se e acabam de ganhar 
um lugar de eleição no nosso guarda-roupa. 

Metalizados, com aplicações, bordados, em 
cores vibrantes ou num simples e elegante 
tom preto, são a peça-chave. Pode usar 
durante o dia, num estilo mais casual ou 
numa saída à noite, em algo mais sofistica-
do. O segredo? Contrastar peças elegantes 
e intemporais com o biker.

O meu conselho? 

Opte por um biker que lhe cubra a linha da 
cintura e prefira um modelo que se ajuste 
ao seu corpo. Diga “não” ao estilo large 
nesta peça. Assim, ombros, braços e tronco 
sairão realçados. Invista, caso possa, numa 
peça em pele genuína. É intemporal e pode-
rá usar em várias ocasiões.

A PROVAR

Experimente um brunch, que não é mais 
do que uma refeição bem variada, ótima 
para quem acorda mais tarde, sobretudo ao 
fim-de-semana.
A ementa é variada e depende do local 
que escolher, mas, por norma, incluirá ovos 
mexidos com bacon, cereais, frutas, saladas 
de vegetais, compotas, panquecas, sumos 
naturais, chá, café, tortas e doces, podendo 
incluir ainda salgados, folhados, vários tipos 
de pão, croissants, biscoitos, bolos, queijos 
e até leite.

Na cidade existem já alguns espaços a 
disponibilizarem brunchs variados, com 
opções mais saudáveis ou tipicamente 
britânicas. Se percorrer o centro histórico 
da cidade encontrará espaços acolhedores 
e com produtos de perder a cabeça. Difícil 
mesmo será escolher!
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NUTRIÇÃO

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
TEXTO: SOFIA CUNHA ROCHA • FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

Ana Magalhães  Nutricionista

TER UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL É UM DOS DESÍGNIOS
DA SOCIEDADE ATUAL.

A imposição existente pela obtenção 
de um corpo esteticamente agradável e 
pela cultura do bem-estar faz com que 
alguns de nós se tornassem autênticos 
escravos da alimentação.

Enquanto algumas pessoas são segui-
doras fiéis de um estilo de vida saudá-
vel, outras acabam por sê-lo apenas 
parcialmente. Tentam colmatar, com as 
horas de exercício físico praticado, as 
refeições onde impera o açúcar, bem 
como através da ingestão de alimentos 
processados. A correria do dia-a-dia fez 
também com que o tempo escasseas-
se e se tornasse cada vez mais difícil 
preparar as refeições em casa.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) 
designa alimentação saudável como 
aquela que protege contra todas as 
formas de malnutrição (subnutrição ou 
sobrenutrição), assim como doenças 
não transmissíveis como a diabetes, 
doença cardiovascular, AVC e cancro.

De acordo com as explicações da nutri-
cionista Ana Magalhães, “as orientações 
da Nova Roda dos Alimentos, dizem-nos 
que a alimentação deve ser completa, 
sendo que devemos consumir alimen-
tos de todos os grupos alimentares, e 
ingerir diariamente água. Também nos 
diz que esta deve ser equilibrada, sendo 
que existem grupos de alimentos que 
devemos ingerir em maior quantidade 
(como os hortofrutícolas), mas também 
aqueles que devemos ingerir em menor 
quantidade, sendo que para cada indivi-
duo, o número de porções será diferente 
e ajustado a si. Por último a alimentação 
deve ser variada, devendo cada um de 
nos consumir diferentes alimentos den-
tro de cada grupo alimentar”.

O custo da alimentação saudável é alto? 

Não. “Comer bem” não é caro, é apenas 
uma questão de atenção e de seleção 
dos melhores alimentos.

Segundo a nutricionista Ana Magalhães, 
se “por exemplo usa courgete para 
substituir a batata na sua sopa, mas a 
courgete está fora de época e custa 3€/
kg, deve questionar a sua nutricionista 
sobre opções desta época, que serão 
mais baratas e mais ricas nutricional-
mente, para utilizar”, acrescentando 
que deve “comprar alimentos locais, 
sazonais e se possível biológicos (ao seu 
vizinho, num mercado local, ou à sua 
família) ”, reforçando ainda que pode 
plantar alguns alimentos em casa, inclu-
sive num peitoral de janela.

“NÃO FALTAM OPÇÕES PARA SER 
MAIS SAUDÁVEL”

CONSELHOS DA NUTRICIONISTA: 

Ana Magalhães refere algumas dicas 
para que o consumo de sal seja regra-
do e consiga alterar, em parte, os seus 
hábitos alimentares.

“As dicas chave passam por não adi-
cionar sal, molho de soja, ou caldos de 
peixe durante a preparação do alimento, 
não ter sal de mesa disponível durante 
a refeição, limitar o consumo de snacks 
salgados, e escolher produtos com 
baixo nível de sódio. Para continuar a 
consumir comida de forma saudável, 
mas também saborosa, deve apostar 
na utilização de ingredientes frescos 
como cebolinho, cebola, alho, pimentos, 
gengibre, etc, e na utilização de ervas 
aromáticas e especiarias”.
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As queixas dolorosas do ombro são a 3ª 
causa de dor músculo-esquelética mais 
comuns a seguir à lombalgia e à cervi-
calgia. É considerada recorrentemente 
como uma patologia benigna mas 
pode apresentar um curso limitativo e 
incapacitante, muitas vezes prolongado 
(estudos chegam a mostrar taxa de 
61% dos doentes com sintomas após 
18 meses de queixas) e associado a 
múltiplos episódios de recidiva.

Apesar de poder ter como causa um 
mecanismo traumático, tal como uma 
queda ou acidente, é muito mais fre-
quente estar associado a um mecanis-
mo de sobreuso por repetição de esfor-
ços com os ombros levantados. Assim, 
não é de espantar que a tendinite do 
ombro seja a causa de doença profis-
sional mais comummente certificada 
em Portugal [relatório 2016 – Trabalho e 
Saúde em Portugal - ISPUP]. 

A tendinite do ombro, como é frequen-
temente chamada, deve corretamente 
ser nomeada de tendinopatia da coifa 
pois não se trata obrigatoriamente de 
uma inflamação do tendão (tendinite) 
mas sim de um processo de degra-
dação do tendão que pode incluir 
degeneração, bursite, roturas, calcifica-
ções ou habitualmente uma mistura de 
todas estas alterações. O processo de 
degeneração vai acontecendo conti-
nuamente até que em alguma altura 
deste processo se torna sintomático.

A manifestação habitual desta doença 
é a dor no ombro mas não é infrequen-
te a dor manifestar-se mais abaixo 
no braço ou mesmo logo acima do 
cotovelo, o que leva os doentes a terem 
dificuldade em definir com clareza o 
seu problema como referente ao om-
bro. A dor costuma estar quase sempre 
relacionada com alguns movimentos 
e esforços mas progride muitas vezes 
para dor em repouso e persistente, 
sobretudo noturna, e que piora quando 
se “dorme sobre o ombro” tornando o 
sono difícil. Nesta fase a doença é habi-
tualmente muito incapacitante e condi-
ciona de forma marcada a qualidade de 
vida dos doentes.
O diagnóstico desta patologia faz-se 
habitualmente com manobras clíni-
cas que comprimem ou provocam o 

SAÚDE

TENDINITE DO OMBRO
UM PROBLEMA MUITO COM UM 
E LIMITATIVO
TEXTO: DR. ANTÓNIO CASTRO E CUNHA • FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

tendão, mimetizando as queixas do 
doente. Complementarmente devem-
se despistar também alterações de 
outras articulações tais como a cervical, 
ou cotovelo, ou a doença cardíaca, ou 
respiratória que, por vezes, apresentam 
queixas similares. Exames complemen-
tares como a ecografia, radiografia ou a 
ressonância magnética podem ajudar a 
confirmar e, sobretudo, a compreender 
melhor a extensão das alterações.

O tratamento inicial é habitualmente 
conservador. O tratamento medica-
mentoso apenas costuma apresen-
tar melhoria parcial, dada a zona da 
doença ser de pouca irrigação sanguí-
nea, limitando o acesso dos fármacos 
à zona terapêutica. O tratamento 
de reabilitação inclui habitualmente 
utilização de eletroterapia, ultra-sons, 
LASER, massagem e calor procurando 
analgesia, relaxamento muscular e 
estimular a regeneração. Todos estes 
meios complementares são fundamen-
tais para facilitar a fisioterapia através 
da qual se vai conseguir o processo 
crucial na recuperação que é a retoma 
de amplitudes articulares livres e da 
qualidade do movimento associado 
à reativação dos principais músculos 
envolvidos. Tratamentos complementa-
res como a infiltração intra-articular ou 
a neuromodulação periférica funcional, 
entre outras técnicas, são formas de 
acelerar o processo de recuperação ou 

controlar quadros mais incapacitati-
vos. Em alguns casos traumáticos com 
rotura ou situações que não cedem ao 
tratamento conservador é de ponderar 
tratamento cirúrgico.

A prevenção é fundamental a lon-
go prazo, sobretudo se tivermos em 
conta que se trata da evolução de um 
processo de degradação progressiva 
cuja recorrência das queixas é muito 
frequente. Assim, para tentar impedir 
a recidiva e a progressão da doença 
o doente deve estar advertido para a 
importância de gerir os esforços com 
os braços levantados não o fazendo 
de forma repetitiva e tentando reduzir 
o peso que tem de suportar com os 
braços. 

A compreensão da doença e dos seus 
sintomas por parte do doente é ponto 
fundamental para se controlar o qua-
dro. Saber como manter a mobilidade 
e a força dos principais músculos, ao 
mesmo tempo que se evita sobrecar-
regar o ombro, são primordiais a longo 
prazo. Se sofre de dor no ombro e 
sobretudo se apresentar um caso já ar-
rastado e limitativo deve procurar ajuda 
para o orientar no diagnóstico e no seu 
tratamento. Até porque, se não quiser 
parar mas continuar a forçar, apenas 
estará a prejudicar-se futuramente!

Dr. António Castro e Cunha 
Médico Especialista em Medicina 
Física e de Reabilitação
Médico Especialista em Medicina 
Desportiva

- Director Clínico Taipas Termal; 
- Responsável Departamento Médico 
Moreirense Futebol Clube;
- Médico Fisiatra - Unidade Cuidados 
Continuados Santa Casa Misericórdia de 
Guimarães.
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António Araújo 3 anos
“Eu gosto muito do pai e brinco 
muito com ele. 
Às vezes ele está ocupado, 
mas depois brincamos e ele 
ensina-me coisas.
O pai é grande e forte”.

Janine Bastos 5 anos
“O meu pai é meu amigo. É di-
vertido, está sempre a brincar 
comigo, brincamos às lutas 
de almofadas e também me 
ajuda a escrever letras.”

Irene Fernandes 5 anos
“É o meu melhor amigo. É o meu super 

herói. Gosto muito dele porque brincamos 
muito e é divertido.”

Lara Moura 3 anos
“O pai faz muitas brincadeiras e dança 
comigo. Gosto muito dele, muito mais que 
daqui à lua. Ele leva-me aos carrosséis”.

Núria Pereira 3 anos
“Gosto muito do pai. Vamos 

aos carrosséis.
O meu pai é divertido e 

alegre”.

Nuno Cunha 4 anos
“O pai é amigo. Brinca comigo e ensina-me 

coisas. Ensina-me a escrever e a encher ba-
lões e também já me ensinou a encher os 
pneus das bicicletas e a tapar os buracos. 

Às vezes o pai põe-me de castigo, quando 
me porto mal, mas passa rápido”.

Diogo Magalhães 6 anos
“O meu pai é amigo e companheiro. 

Eu gosto muito dele e fazemos 
brincadeiras.

Ele é um super herói, como o 
Batman.”

O DIA DO PAI É COMEMORADO A 19 DE MARÇO. NESTA DATA SIMBÓLICA, É IMPORTANTE REFERIR O 
PAPEL DA FIGURA PATERNA, E AS CRIANÇAS DO PATRONATO DE SÃO SEBASTIÃO FALARAM ACERCA 

DOS SEUS HERÓIS

DIA DO PAI, DIA DO HERÓI
ESPECIAL

TEXTO E FOTOS: SOFIA CUNHA ROCHA

“A convivência com o pai é funda-
mental para o desenvolvimento e o 
bem-estar da criança.

Embora as necessidades apresen-
tadas variem em função da criança 
e da sua idade, todas necessitam 
de comer, dormir, movimentar-se, 
brincar, realizar tarefas que exigem 
maior esforço e capacidade de 
atenção, comunicar, interagir, rela-
cionar-se, ter o seu próprio espaço 
e autonomia. Os pais são elemen-
tos essenciais nestes diferentes 
momentos do dia-a-dia da criança, 

acompanhando as refeições, can-
tando para embalá-la, praticando 
desporto, brincando de forma 
espontânea, criativa e divertida, 
lendo ou relatando uma estória, 
desenhando, escrevendo, dialogan-
do, dando afetos, etc.

Os pais são, igualmente, fantás-
ticos em proporcionar atividades 
surpreendentes, dinâmicas, cria-
tivas, divertidas e centradas no 
momento presente, respondendo 
às necessidades de exploração, de 
novidade, de autodescoberta e de 

divertimento das crianças. Também 
transmitem segurança, nomea-
damente através do diálogo, do 
acesso à informação e orientando 
as mesmas no planeamento do seu 
dia-a-dia, o que facilita a capaci-
dade de controlo e de escolha da 
criança.

O equilíbrio que os pais conse-
guem entre as regras e os afetos, 
comunicando de forma assertiva, é 
preponderante para o seu desen-
volvimento global e o bem-estar”.

O PAPEL DO PAI, PELA DOUTORA VANESSA PEREIRA, PSICÓLOGA
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SHIRLEY AKEMI E MAIRA TASHIRO SÃO REPRESENTANTES DA 
MSGV PRODUÇÕES, UMA PRODUTORA DE EVENTOS QUE TRABA-
LHA COM ALGUNS DOS MAIS RECONHECIDOS ARTISTAS BRASILEI-
ROS. O MAIS GUIMARÃES ENTREVISTOU, EM PLENA POUSADA DE 
SANTA MARINHA, AS MULHERES POR DETRÁS DO SUCESSO.

UMA VIDA LIGADA À MÚSICA
E À BUSCA PELA ALEGRIA

ENTREVISTA

TEXTO: SOFIA CUNHA ROCHA • FOTOGRAFIAS: JOÃO BASTOS

Shirley nasceu no Brasil e ficou ligada 
ao mundo da música alguns anos de-
pois. Sabemos que “caiu de pára-que-
das”, como nos relatou. Como é que foi 
essa ligação ao mundo artístico?

Desde pequena que eu tive uma ligação 
à música. Desde pais, tios, …todos can-
tavam. E a tradição do Japão também é 
muito ligada à cultura. Com o passar do 
tempo, e sobretudo no interior do Brasil, 
onde há muita música sertaneja, acabei 
por me ligar à música. Através de Maira, 
começaram os shows, o conhecimento 
de alguns cantores, e foi assim a minha 
caída de pára-quedas.

É responsável pela MSGV Produções 
Artísticas e está ligada à gestão de 
eventos e cantores. Acompanha os 
cantores um pouco por todo o mundo, 
uma vez que a música brasileira está 
espalhada pelos quatro cantos. Sente 
que o público português recebe com 
facilidade a música do Brasil?
Estou cá em Guimarães há cerca de um 
ano e meio. Escolhi esta cidade porque 

foi ela que também me acolheu muito 
bem e identifiquei-me de imediato. Os 
costumes, as pessoas, o ambiente… é 
tudo muito semelhante à minha terra 
natal e um dia disse “não, é nessa cida-
de que eu vou ficar!”. 

A Maira nasceu no Brasil mas acabou 
por, ainda jovem, ir viver para o Japão, 
país do qual possui ascendência.

Sim, passei uma parte de adolescência 
e uma parte da fase adulta no Japão, 
onde me formei e trabalhei e onde, na 
verdade, iniciei uma vida.

Quando regressa ao Brasil, aos 28 
anos, acaba com o estilo de vida que 
tinha e dedica-se à música. Como foi 
este processo de mudança?

Sim, eu trabalhei com política e por 
achar que era um ambiente muito pe-
sado, eu saí e vim trabalhar no mundo 
da música, onde de facto me encontrei, 
em vários fatores. Com o meu divórcio 
e essa saída da política, acabei por 
vir para um universo mais leve, mais 
alegre.

Hoje em dia, faz aquilo de que gosta?

Sim, foi na música que me achei como 
compositora, não como cantora porque 
a minha voz não mo permite (risos).

A Maira é responsável pela escrita de 
várias letras de músicas de diversos 
artistas brasileiros. É difícil encontrar 
inspiração para a escrita?

Não, não é. Porque acho que é uma coi-
sa que vem do coração. E tudo aquilo 
que procuramos fazer de verdade e que 

vem do coração, quando colocamos 
metas na nossa vida e Deus em primei-
ro lugar, conseguimos chegar lá.

É então um trabalho que exige muita 
dedicação. A inspiração surge por 
acréscimo?

Sim… Eu vou contar-lhe, acho sempre 
muito engraçado isso. A minha maior 
inspiração é o meu ex-marido. Mesmo 
com o divórcio, todas as composições 
musicais foram destinadas a ele.

Conseguiu então, a partir de um episó-
dio complicado na sua vida, encontrar 
força e inspiração para lutar por algo 
novo?

Sim, tornar uma coisa negativa numa 
coisa positiva. Acho que isso é muito 
importante no ser humano para que ele 
se consiga ir reciclando e renovando. O 
importante é que nunca perca o feeling 
da alegria de viver. Se tornarmos uma 
coisa negativa em algo positivo, as 
coisas fluem, o sorriso continua e… bola 
prá frente, vamos continuar.

Sente que quando escreve sobre as 
relações humanas, as pessoas se iden-
tificam ainda mais com as músicas?

Acredito que falar em relações huma-
nas é o ponto para o sucesso. No meu 
caso, eu componho acerca de coisas 
que acontecem no meu dia-a-dia. A 
música Dona Onça, por exemplo, fala 
do meu lado mais “bravo”. As minhas 
músicas têm um lado cómico e acabam 
por ter um lado romântico também.
AGRADECIMENTO: POUSADA MOSTEIRO GUIMARÃES
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PAKO SOULL KOOL. É ASSIM QUE FRANCISCO ALMEIDA É CONHECIDO ENTRE AMIGOS E PROFISSIONAIS.

UMA VIDA EM FUNÇÃO DA DANÇA
ENTREVISTA

TEXTO: SOFIA CUNHA ROCHA • FOTOGRAFIAS: MAIS GUIMARÃES

A música e a dança são o palco da vida 
deste professor e coreógrafo. 

O percurso de Pako começou bem cedo 
e de uma forma curiosa. Aos 16 anos, 
enquanto estava na escola à espera 
de uma aula de dança, acabou por 
perceber que a professora não viria e 
resolveu ser ele próprio a dirigir os cole-
gas, já que era “o único que sabia mais 
de dois movimentos”, relatou.

A partir desse dia as coisas não foram 
mais as mesmas. A paixão pela música, 
pelas artes e pela expressão, levaram-
no a delinear um caminho que teria, 
obrigatoriamente, de envolver os outros 
na sua vontade de inovar, misturando 
trabalho, dedicação e alegria numa 
receita única.

Profissionalmente, o seu caminho 
inicia-se no Ginasiano, uma escola de 
dança em Vila Nova de Gaia. Foi aqui 
que abriu a sua mente para a dança, e, 
de acordo com o que nos confidenciou, 
“foram dois anos intensos, comecei por 
dar aulas de aeróbica. Comecei a gostar 
tanto do que fazia que pouco tempo 
depois acabei por ir para Londres, para 
a Pineapple Dance Studios e para-
lelamente fui fazendo alguns cursos 
esporádicos em outros locais”.

A sua paixão pela dança era manifesta-
mente notória e foram as danças urba-
nas que acabaram por circunscrever o 
seu trajeto até hoje. 

De acordo com Pako, a “dança dá-nos 
força, deixa-nos ser livres”, e isto refle-
te-se no entusiasmo e dedicação com 
que prepara cada aula e acompanha os 
seus alunos.

“OS JOVENS E AS CRIANÇAS SÃO 
MUITO RECETIVOS PORQUE, DE 
FACTO, ELES TÊM AQUELA ENERGIA 
POSITIVA, ADORAM CRIAR”.

O projeto que representa neste mo-
mento chama-se Soull Kool e consiste 
num plano de formação de danças 
urbanas para crianças e jovens. Segun-
do Pako, “tem corrido muito bem”, e 
“agora estamos na fábrica ASA e ainda 
no Centro de Artes e Espetáculos”.

O professor e coreógrafo acompanha 
cerca de quatro turmas, com 65 alunos. 
As aulas têm uma duração média de 
duas horas. A persistência é um ele-
mento chave, uma vez que a “a dança 
urbana não tem uma base muito forte, 
como por exemplo o ballet, por isso a 
disciplina e a formação intensiva são 
essenciais”, acrescentou.

“TODOS OS DIAS TEMOS UM SONHO 
NOVO. EU PERSPETIVO CHEGAR 
AOS 200 ALUNOS E CONSEGUIR 
TER UMA EQUIPA GRANDE."

"O MEU SONHO É CONSEGUIR DAR 
A ESTES ALUNOS UM PERCURSO 
REAL PARA QUE DEPOIS PERCOR-
RAM O SEU CAMINHO”

Essa mesma formação em ballet e dan-
ça contemporânea permitiu-lhe uma 
perceção mais abrangente do universo 
a que se dedica e, questionado acerca 
das suas ambições, Pako contou que 
alcançou alguns dos seus sonhos: 

“FIZ PEÇAS PARA O COLISEU DO 
PORTO, COLABOREI COM A EQUIPA 
DO BALAS E BOLINHOS E FIZ MUSI-
CAIS NO SÁ DA BANDEIRA”.

Profissionalmente bem-sucedido, 
afirma que “nem sonhava que um dia 
chegasse até aqui”.

A par dos trabalhos a título individual 
com diversas instituições, tem ainda 
ligação a uma rede internacional de 
intercâmbios. No ano de 2009 coreo-
grafou um espetáculo na Dinamarca.

Uma vida dedicada ao movimento, 
à paixão pelo que faz e à entrega do 
corpo e da alma à dança.
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LOCALIZADA EM SANTA MARIA DE SOUTO, NUMA ÁREA DE GRANDE BELEZA NATURAL, RODEADA DE 
ÁRVORES CENTENÁRIAS, JARDINS FLORIDOS, ROCHEDOS, GRUTAS, CASCATAS DE ÁGUA E LAGOS, A 
QUINTA VILA MARITA APRESENTA-SE COMO UM LOCAL IDÍLICO PARA A REALIZAÇÃO DE CASAMENTOS, 
O DIA QUE TODOS QUEREM QUE SEJA, O MAIS FELIZ DAS SUAS VIDAS.

Isabel Marques, proprietária da Quinta 
Vila Marita há 15 anos, revela-nos que 
se apaixonou por aquele espaço logo 
que o viu. “Já organizava casamentos 
há mais de 10 anos quando decidimos 
adquirir a Quinta. Foi um sonho que 
concretizamos ao poder passar a ofere-
cer um espaço com aquela beleza natu-
ral aos noivos que nos procuravam”.

Desde essa altura que Isabel tem 
procurado inovar e melhorar, quer o 
serviço, quer nas obras no espaço, 
fazendo com que seja, atualmente, uma 
das quintas mais requisitadas para a 
realização de casamentos. O interior 
da Quinta Vila Marita está em perfeita 
harmonia com a área que a envolve. Os 
noivos chegam da região, de Guima-
rães, Fafe, Póvoa de Lanhoso e Braga, 
mas também do Porto, de Lisboa e de 
outros pontos do país, e até do estran-
geiro. Por ano, realizam-se de 70 a 100 
casamentos na Quinta Vila Marita.
A “extraordinária equipa” da Quinta Vila 
Marita dedica-se ao máximo para que 
tudo esteja perfeito no grande dia. Para 
Isabel Marques “O nosso objetivo é só 
um: Criar um dia de sonho aos noivos, 
repleto de beleza e fazer que não te-
nham preocupação com nada, apenas 
disfrutem daquele dia que é deles. 
Considero muito importante a beleza do 
espaço, como fundamental é oferecer 

um catering de excelente qualidade. 
Por isso, criamos estas condições na 
quinta com uma decoração requintada 
e presenteamos os noivos, e os seus 
convidados, com bem-estar e muito 
conforto ao mesmo tempo que dispo-
mos de uma equipa de profissionais 
exemplares, alguns com mais de 20 
anos de experiência. Tudo tem de ser 
perfeito!” Acrescenta Isabel Marques.

Showroom 2017
Em fevereiro, nos dias 11, 12, 18 e 19, a Quin-
ta Vila Marita organizou o Showroom 2017. 
Para além da demonstração de todas as 
novidades que a quinta apresenta este 
ano, naquele espaço estiveram também 
presentes várias empresas que prestam 
serviços nesta área dos casamentos, 
nomeadamente fotógrafos, lojas de ves-
tuário de cerimónia, cabeleireiros, e a nova 
agência de viagens do Grupo Vila Marita.

A Mais Guimarães também esteve lá, 
confirmando a beleza do espaço interior 
e exterior da quinta, que maravilhou 
“literalmente” os cerca de 150 noivos 
que por lá passaram.

Pedro Fernandes e Patrícia Marques 
casam a 23 de junho deste ano e en-
contraram na Vila Marita o espaço de 
procuravam. “Foi o segundo espaço que 
vimos e escolhemos logo a Vila Marita 

UM CASAMENTO
DE SONHO

QUINTA VILA MARITA

porque era o que pretendíamos. Pela 
beleza do espaço exterior e também 
pela sala ampla, bonita e muito aco-
lhedora. A equipa também tem estado 
muito disponível”.

Rosana Magalhães e Valério Gonçalves, 
que casam já a 24 de abril, escolhe-
ram também a Quinta Vila Marita pela 
“Qualidade do espaço e por ser o que 
apresentava maior segurança para os 
noivos, para um dia em que nada pode 
falhar. Fizemos uma visita guiada e gos-
tamos de tudo, também da decoração. 
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Falamos também com alguns amigos 
que casaram aqui e que ficaram muito 
satisfeitos.

Visitando a página do facebook da 
Quinta Vila Marita, saltam aos olhos a 
belíssimas fotos que retratam a beleza 
do espaço e a felicidade dos momentos 
ali vividos. Nos comentários podemos 
ler algumas opiniões expressadas por 
quem já ali casou.“Queremos deixar 
aqui o nosso agradecimento a toda 
a equipa da Quinta Vila Marita e a 
todos aqueles que ajudaram a tornar 
o nosso dia tão especial! Sempre nos 
compreenderam e ajudaram, todos 
os pormenores da decoração ficaram 
ainda melhores do que imaginávamos. 
Comida deliciosa!
Foi sem dúvida o dia mais feliz das nos-
sas vidas tudo graças a vocês, à vossa 
disponibilidade!”

Quinta Vila Marita
Va¡ querer realizar aqui o seu casamento!

Travessa da Samoca, Souto Santa Maria 
4800-256 Guimarães 
Telefone: 253 556 996
Telemóvel: 968 133 080
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JOÃO AMORIM É UM VIMARANENSE NASCIDO NO LUGAR DE CANEIROS, EM FERMENTÕES, HÁ 38 
ANOS. APAIXONADO PELO MUNDO DO MISTÉRIO, JOÃO ESCOLHEU UM SENTIDO DIFERENTE PARA A 
SUA VIDA, LIGADO À MAGIA E À SURPRESA. HÁ CERCA DE 20 ANOS QUE JOÃO, OU JOHNNY, COMO 
TODOS O CONHECEM NA CIDADE, SE DEDICA A ENCANTAR QUEM O ENCONTRA, ENVOLVIDO NUMA 
PAIXÃO QUE NUNCA MORRERÁ.

JOHNNY MÁGICO,
O MISTÉRIO (DES)CONHECIDO
DA OLIVEIRA

ENTREVISTA

TEXTO E FOTOS: SOFIA CUNHA ROCHA

Era terça-feira. Um dia chuvoso e 
cinzento, rapidamente alterado com 
a energia contagiante do mágico de 
Guimarães. Em pleno centro histórico, 
iniciámos uma conversa, interrompida 
várias vezes por truques rápidos e 
sorrisos contagiantes.

A história começou em Chaves, quando 
João se encontrava a frequentar o servi-
ço militar. Tinha 19 anos e, certo dia, um 
colega surpreendeu-o com o truque do 
lenço. Fê-lo aparecer e desparecer sem 
que desse conta. Johnny ficou apreen-
sivo e guardou no pensamento a ideia 
de poder ser ele a fazer algo do género. 
Segundo ele, “vi o truque do lenço e 
fiquei de boca aberta, aquilo encantou-
me”. Mais tarde, enquanto estava num 
quiosque, uma outra pessoa fez-lhe 
o mesmo truque, ficou “incrédulo”. De 

acordo com o próprio, e o fascínio com 
que relatou estes momentos traduz a 
dedicação e entusiasmo que nutre pela 
magia.

Johnny acabou por adquirir algum ma-
terial alusivo ao mundo da magia e foi 
aprendendo e aperfeiçoando a técnica, 
até aos dias de hoje. Segundo ele, “a 
reação das pessoas, a cara das crianças 
então… é uma alegria para mim, eu 
adoro isto!”, acrescentando que “no 
mundo em que vivemos, tão triste, se 
eu conseguir deixar um sorriso na cara 
das pessoas, nem que seja por cinco 
minutos, para mim já é suficiente”.

Johnny faz magia de close up, magia 
de rua. Além dos acessórios essen-
ciais, basta “juntar as pessoas e é no 
momento, não há nada preparado”, 

salientando que “aí podemos fazer ma-
gia com tudo”. O mágico assume amar 
aquilo que faz, sendo esta uma das 
suas maiores paixões.

Questionado sobre a dificuldade de 
entrar neste mundo do ilusionismo, 
contou que “nunca houve formação”, 
“fui aprendendo, como autodidata”, 
relatou.
Johnny tem vários truques feitos por si 
em casa e além do amor vincado pela 
arte de surpreender os outros, possui 
uma vida dupla. Ao longo da conversa, 
relatou que, “a magia é um comple-
mento” já que trabalha como barman 
num bar na Praça da Oliveira. O mágico 
ressalta ainda a “sorte de poder contar 
com o apoio do patrão para continuar".

Estas duas vidas que possui também 
se traduzem em duas personalidades 
distintas mas com “muito em comum”. 
O João Amorim, é “por norma, uma 
pessoa solitária, e que se refugia muito 
em casa” e o Johnny Mágico, o “extro-
vertido, que adora pessoas, espetáculo 
e que adora o show”, segundo contou 
o próprio.

Para Johnny, “a magia é motivação e 
o questionamento do 'como é que fez 
aquilo?'”, acrescentando que “tal como 
um cantor falha numa letra, às vezes, o 
mágico também falha, mas nós temos 
aquela coisa do ilusionismo, ou seja, se 
um truque correr mal tentamos logo 
dar a volta com outra ilusão, sem que a 
pessoa se aperceba sequer”.
Para ele, o seu maior sonho era “poder 
viver da magia, mas no nosso país é 
muito difícil”.

E se encontrar o João pelas ruas da 
cidade, o mais provável será a surpresa 
trazida pelo seu alter-ego Johnny, num 
misto de alegria, enigma e magia.
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“GUIMARÃES 
TEM O MAIOR 
CINECLUBE DO 
PAÍS”
Rodrigo Areias, cineasta vimaranense, tem 
a antestreia do novo filme, “Ornamento & 
Crime”, marcada para o dia 19 de março, 
no CCVF, com uma apresentação aberta. 
A estreia acontece dia 23 nas salas de 
cinema.
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Como nasceu o gosto pelo cinema?

Uma coisa é o interesse puro outra é o 
momento em que acredito que consigo 
viver só a fazer cinema. Só acreditei 
que era possível viver de filmes quando 
comecei a viver enquanto músico, aos 
17 anos. Na época, os concertos eram 
bem pagos, não eram a miséria que 
é hoje. Essa coisa de fazer tournées e 
tocar em festivais grandes faz com que 
percebas que a vida não é tão cinzenta 
e que concretizares um sonho não é 
assim tão longínqua. É nesse processo 

CINEMA

NO SET DE FILMAGEM
COM RODRIGO AREIAS

RODRIGO AREIAS VAI APRESENTAR O NOVO FILME, “ORNAMENTO & CRIME”. 
A MAIS GUIMARÃES APROVEITOU PARA ENTRAR NA SÉTIMA ARTE COM O CINEASTA.

TEXTO: DIOGO OLIVEIRA • FOTOGRAFIAS: JOÃO BASTOS

que acabo por ir estudar som e imagem 
e matricular para estudar cinema. Os 
meus primeiros trabalhos em cinema 
acaba por ser como engenheiro de som.

Conte-nos um pouco o trajeto que o 
levou ao patamar de hoje.

Quando frequentava o 3º ano de som e 
imagem foi quando aconteceu o Porto 
2001 houve a possibilidade de termos 
contacto com uma série de produções. 
Fui convidado para fazer um dos filmes 
da escola do Porto de 2001, embora já 
estava a trabalhar numa série de outros 
filmes. Nesse ano comecei a trabalhar 
com o meu amigo, Edgar Pêra (cineas-
ta), com que ainda hoje continuo a 
produzir filmes. É este o processo, vais 
conhecendo pessoas. A mim aconte-
ceu-me querer não fazer mais nada na 
vida a não ser filmes.

Que desafios encontras-te ao longo da 
tua carreira? 

Fazer filmes é um processo mais com-
plexa que pintar, compor música ou 
escrever, porque é uma arte coletiva 
que prossupõe muita gente e, por sua 
vez, muito dinheiro. Há um momento 
em que percebes que não vais conse-
guir fazer todos os filmes que sonhaste, 
mas sim fazer um filme devagarinho, 
depois outro e depois outro…

AO CONTRÁRIO DE QUE TODAS AS 
PESSOAS POSSAM ACREDITAR, SER DE 
GUIMARÃES AJUDA

É difícil ser cineasta em Portugal?

Fácil não é, mas não é lado nenhum. 
Não é mais difícil cá que noutro lado. 
Se alguém me diz que vai para Londres, 
a primeira coisa que digo é que nunca 
vais fazer um filme em Londres. Um 
português não vai fazer um filme fora 
do país, enquanto aqui é possível. E, 
ao contrário de que todas as pessoas 
possam acreditar, ser de Guimarães 
ajuda. O aeroporto internacional está a 
25 minutos.

Com um bom orçamento, qual o proje-
to desenvolvias?

O projeto que estamos a desenvolver 

neste momento, que conta com um 
bom orçamento, é na verdade um 
projeto histórico sobre D. Afonso Hen-
riques. Eu como qualquer vimaranense 
acredito que é geneticamente possível 
todos descender de Afonso Henriques, 
dentro desta ideia "idiótica" que nos 
carateriza a todos, temos a responsabi-
lidade de preservar a história. Que pode 
ser possível com uma série de apoios, 
nacionais, locais e internacionais e é 
para desenvolver a quatro ou cinco 
anos. Portugal não tem capacidade 
financeira para garantir a projeção da 
sua cultura e, como qualquer desafio 
suicida, este atrai-me naturalmente.

O CINEMA PORTUGUÊS TEM UMA PRO-
JEÇÃO INTERNACIONAL COMO POUCAS 
CINEMATOGRAFIAS 

O cinema português consegue sobre-
viver ao cinema norte-americano?

Não há concorrência possível. É como 
comparar uma posta de bacalhau com 
uma lata de salsichas. Ou seja, não 
temos como comparar o artesanato 
com o industrial e aquilo que fazemos é 
artesanato puro e duro. O cinema por-
tuguês tem uma projeção internacio-
nal como poucas cinematografias. Eu 
beneficio de ser um cineasta português 
dos tempos de hoje. Isso faz com que 
uma série de portas internacionais se 
abram, porque o cinema português vive 
um estado de graça como nunca viveu 
antes. O financiamento é pouquinho, 
mas pelo menos dá para ter uma 
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liberdade autoral total, que é aquilo que 
toda a gente tem inveja do nosso país. 

Então o cinema português não se rege 
pelas leis do mercado…

Não de todo. Quer fazer cinema ame-
ricano fora da América é um disparate 
completo. Até se pensares nos reali-
zadores mais comerciais em Portugal, 
nunca ouviram falar deles em França. 
Todos os cineastas “híper radicais” que 
este país consegue produzir anualmen-
te tem as suas obras exibidas em toda 
a parte do mundo. 

Mas a liberdade não tem em contas as 
exigências do público?

Não, porque o público não é exigente. 
Esse é o problema. Um povo que não 
tem o hábito de consumo cultural. 

Não sente que a exigência com o filme 
português é maior que com um filme 
norte-americano?

Sinto, porque um filme português não 
é feito para entreter. Temos o entrete-
nimento e a cultura. O cinema portu-
guês não está vinculado ao Ministério 
da Economia, mas sim ao Ministério 
da Cultura. Não tem um centavo do 
Orçamento de Estado e isso é que nos 
permite ter liberdade. A exigência é do 
inconsciente. Olhar no espelho e rir de 

um “gajo” no Texas é mais fácil olhar 
e rir de nós próprios. Aí, temos uma 
dificuldade muito maior de achar piada. 
Mas mesmo assim, os Estado Unidos 
tem grandes autores de cinema, não 
tem só realizadores de entretenimento, 
que fazem cinema com outro propósito. 

Como está Guimarães no Cinema?

Guimarães de 2012 correu muito bem. 
Tivemos a maior produção de cinema 
de sempre de todas as capitais euro-
peias da cultura. O problema é que há 
pessoas estavam contra o processo. Eu 
tive ligado ao processo, 20 meses sem 
receber salário, e sentei-me lá todos os 
dias com a diferença que não tive lá a 
brincar. A diferença é que isto tinha sido 
pensado a nível local com um grau de 
ambição e que depois veio a “nata das 
natas” que são um cambada da inte-
resseiros e incompetentes que quando 
saíram daqui com os bolsos cheios e 
com muito pouco trabalho feito. Mas 
nós fomos avisados. 

O CONSUMO CULTURAL DESTA CIDADE 
É ACIMA DA MÉDIA 

E partir daí?

O consumo cultural desta cidade é aci-
ma da média. Guimarães tem o maior 
cineclube do país com o maior número 
de sócios, sessões e espetadores de 
longe. Para o segundo é quase metade. 
Estamos a falar de uma cidade que tem 
esses hábitos enraizados. 

Como caraterizas os caminhos do 
cinema que se faz hoje?

Quando estudas argumento percebes 
que não estamos aqui a inventar nada. 
O cinema de autor, em qualquer parte 
do mundo, é mais importante que o 
cinema de entretenimento. O ponto de 
vista do autor é que pode ser interes-
sante. Também vejo filmes de “encher 
chouriços”. Todos precisamos de ser 
entretidos. Acho que precisamos mais 
ser alertados para a realidade que ser 
entretidos.

QUANDO REALIZO UM FILME É O MAIS 
PERTO QUE TENHO DE FÉRIAS

Qual a obra que te deu mais prazer?

A mim dá-me prazer filmar, porque te-
nho a sorte de filmar com os meus ami-
gos. Quando realizo um filme é o mais 
perto que tenho de férias. Mas posso 
dizer que o filme que vai passar em an-
testreia no CCVF, dia 19 de março, com 
uma apresentação aberta ao público, 
“Ornamento & Crime”, é um filme “noir”, 
filmado todo em Guimarães e que me 
deu grande prazer. Aquela sensação de 
conforto de ser em Guimarães.

Conte-nos um pouco do filme…

“Ornamento & Crime” é um filme sobre a 
cidade, a arquitetura da cidade, em home-
nagem ao arquiteto Fernando Távora. A ideia 
é pegar no filme anterior que fiz baseado 
do diário da viagem de Fernando Távora em 
1960 à volta do Mundo para criar a Escola 
de Arquitetura do Porto. Achei que fazia falta 
uma homenagem mais local. Despois do 
western, Estrada de Palha, decidi fazer um 
filme “noir”. Então vou pegar na arquitetura 
da cidade e filmar a cidade, principalmente à 
noite, com “gajos” bizarros, crime e extorsão 
ao barulho. Por isso, é um filme particular. 
Estreia dia 23 de março nas salas de cinema.

Qual o realizador favorito e filme?

É difícil. Vivo é mais fácil. Jim Jarmusch e 
Aki Kaurismäki. O Jim Jarmusch com quem 
produzimos há pouco um filme chamado 
“Porto, Mon Amour” e fiquei muito contente, 
porque veio a Portugal apresentar o filme 
e tivemos juntos a apresentar o filme. Um 
momento de que tem muito orgulho. O Aki 
Kaurismäki é meu amigo. Filmou em Guima-
rães comigo em 2012. Alguém que adora e 
me visita regularmente. O filme, se tiver que 
destacar um, “Stalker”, de Arkadiy Strugats-
kiy, que é o melhor filme de ficção científica 
alguma vez feito.

"O CINEMA PORTUGUÊS NÃO ESTÁ 
VINCULADO AO MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA, MAS SIM AO MINIS-
TÉRIO DA CULTURA. NÃO TEM UM 
CENTAVO DO ORÇAMENTO DE ES-
TADO E ISSO É QUE NOS PERMITE 
TER LIBERDADE."
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Nos últimos tempos presto-me a uma 
contenda com uma instituição do topo da 
hierarquia de um dos ramos do poder em 
Portugal. Pretendo acesso a documentos 
públicos e essa instituição não mo quer 
dar. A recusa tem sido subtil e não declara-
da. É feita de forma a levar-me à desistên-
cia. A cansar-me. Passando por Rio Grande 
do Sul estou como os de lá: “um boi para 
não entrar, uma boiada para não sair”. 
Nem que se dê uma tempestade de cani-
vetes lutarei para obter o que é meu por 
direito: o acesso a documentos públicos 
para realizar uma investigação académica. 
Estou certo que, no fim, ganharei eu.
   
Não é a primeira vez que tal me acontece. 
Mas é bom estar na posse de conhecimen-
to: em Portugal, todo e qualquer docu-
mento da administração pública é… públi-
co. Qualquer pessoa, independentemente 
da condição social, posse de letras ou 
fortuna pode aceder a esses documentos. 
E não há como a instituição o negar. Nem 
há condições do género “vai ser discutido 
na próxima reunião” ou o tão profunda-
mente luso-intimidador “o sotôr ainda não 
despachou”. Problema do “sotôr”. Entregar 
o documento pedido pelo cidadão é ato do 
funcionário a quem é pedido. É obedecer e 
pronto. Está na lei. Ponto final.

Cidadania é uma palavra muito gasta em 
Portugal. Serve para tudo: para o bem e 
para o mal, para o ato e para a falta dele. 
Ser cidadão – ou ter cidadãos – é vendido 
como uma urgência que a todo o mo-
mento brotará das consciências. Mas na 
realidade a afirmação do desejo político 
na cidadania é, em simultâneo e osten-
sivamente, posta em causa pela falta de 
ação em consonância. Na realidade, as 
pessoas que ocupam o Estado continuam 
a funcionar como se este estivesse acima 
das pessoas e o grosso dos cidadãos, 
lamentavelmente por desconhecimento, 
prestam-se a ser cidadãos menores. Tem 

sido desígnio, uma cultura instalada que, 
pelos vistos, tende a não mudar. 
É fácil constatar a falta de cidadania e são 
inúmeros os exemplos. Ao tentar aceder 
aos serviços de uma Assembleia Municipal 
perguntei à segurança como fazer. A jovem 
mulher olhou-me e, em tom absolutamen-
te condescendente como quem fala para 
um idiota, informou-me: a Assembleia 
Municipal é só de 15 em 15 dias. Cansado 
de lhe explicar que a Assembleia Municipal 
é um órgão autárquico com serviços a 
que eu queria aceder, foi preciso mandar 
chamar “o chefe” para se dar o óbvio, e 
ser conduzido aos serviços da Assembleia 
Municipal.

Pior, todavia, é a representação mental 
coletivamente instalada sobre os poderes 
em Portugal. Enquanto formador constatei 
que a maior parte dos formandos não sa-
biam o que era o quê na relação Governo, 
Parlamento e Presidente da República. 
E assim, mesmo para gente adulta na 
casa dos quarenta anos, o Presidente da 
República “manda” no Primeiro-ministro, 
enquanto este “manda” nos Presidentes 
de Câmara. Na maior parte das vezes as 
funções da Assembleia da República resu-
miam-se a “ajudar o Governo”. Distinguir 
uma lei de um decreto-lei e saber os pro-
pósitos de uma diretiva comunitária não 
era assunto com qualquer interesse.

Quanto ao poder judicial, não se exagera 
afirmando que a maior parte das pessoas 
desconhece a orgânica subjacente. Sabe-
se que há um Supremo Tribunal de Justiça 
e um Tribunal Constitucional mas dizer 
algo sobre a sua representação escapa à 
maior parte. Ajustar primeira e segunda 
instância à nomenclatura ou distinguir 
processo cível de processo-crime é tarefa 
“que só interessa aos advogados e aos cri-
minosos” como me referiu uma formanda 
certa vez. A simples contagem de prazos 
em escolas secundárias “altera”, a todo o 
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momento, o Código do Processo Adminis-
trativo. Pergunto a uma filha frequentan-
do o décimo ano se, até hoje, lhe foram 
ensinadas as instituições em Portugal. A 
resposta é não. Portanto, até aos 16 anos 
Portugal é uma existência histórica sem 
instituições no presente.

O desconhecimento na formação do cida-
dão é tanto mais evidente quando se sobe 
na escala social. Todo o político aposto 
numa lista sabe que será eleito segundo 
o método de Hondt mas poucos sabem 
como calcular o método. Isso é tarefa de 
alguns, uns poucos. Segue-se o princípio 
de que ser cidadão em Portugal não é 
saber, é usufruir. É desfrutar. Aceita-se o 
fruto dado como se fosse o melhor mundo. 
Nem passa pela cabeça quanto melhor 
seria o fruto cultivado no saber. Nesta 
relação perniciosa quem recebe o que 
lhe toca contenta-se e nem se apercebe 
quanto receberia se estivesse possuído 
pelo conhecimento cidadão.
   
Na verdade ter cidadãos sem cidadania 
dá muito jeito. Na verdade o desconhe-
cimento funciona como um dispositivo 
que promove o medo. Como outrora 
aconteceu em outros sistemas políticos o 
“recolhimento” interior surgido enfraquece 
os indivíduos de tal modo que passam a 
ser invadidos pelo receio da sua própria 
existência violar a vontade do poder. E 
assim, nas relações de proximidade cada 
vez há mais receios, apesar de não se 
saber muito bem de quê. O paradoxal – ou 
talvez não – é que esse medo cidadão pro-
move uma maior predisposição de quem 
está no poder para dele se servir como 
forma de punição. É como se estivésse-
mos perante uma pescadinha de rabo na 
boca: cidadãos sem cidadania geram, por 
si mesmos, um poder que deles se serve 
para se perpetuar.

Esser Jorge Silva  Sociólogo
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A PROCURA DE UMA NOVA TERAPIA DE REGENERAÇÃO DOS OSSOS GARANTIU A MARIA INÊS ALMEIDA A 
DISTINÇÃO A 07 DE FEVEREIRO. A CIENTISTA FALOU À MAIS GUIMARÃES SOBRE A INVESTIGAÇÃO EM POR-
TUGAL, O PAPEL DA MULHER NA CIÊNCIA E AINDA AS SAUDADES DA CIDADE NATAL QUE A LEVAVAM A “CO-
LOCAR POSTAIS NA MESINHA DE CABECEIRA” NO TEMPO QUE PASSOU NOS ESTADOS UNIDOS.

MARIA INÊS ALMEIDA PREMIADA POR 
TRABALHO SOBRE REGENERAÇÃO ÓSSEA

MEDALHA DE HONRA PARA AS MULHERES NA CIÊNCIA

TEXTO: TIAGO MENDES DIAS • FOTOGRAFIAS: JOÃO BASTOS

A investigadora do I3S, da Universi-
dade do Porto, de 33 anos, recebeu, 
a par da também vimaranense Isabel 
Veiga, do Instituto de Investigação em 
Ciências da Vida e da Saúde (ICVS) da 
Universidade do Minho (UM), premiada 
pelo estudo sobre a resistência do 
parasita da malária que mais mor-
tes causa, e de Ana Rita Marques e 
Patrícia Baptista, foi premiada na 13.ª 
edição da Medalha de Honra para 
as Mulheres na Ciência com uma 
bolsa de 15 mil euros, que, para já, vai 
permitir continuar a atual “linha de 
investigação” até surgir num “novo 
financiamento”, pois “tudo em ciência 
é muito caro”.

A cientista considerou ainda que o pré-
mio foi um “reconhecimento” pela “car-
reira científica”, mas também “social”, 
porque a “ciência” é, às vezes, “posta 
de lado”, e lembrou que “ninguém 
consegue trabalhar individualmente em 
ciência”, atribuindo o mérito do trabalho 
até agora realizado à “equipa excelen-
te” que tem.

“QUANTO MAIS ORGANIZADA FOR 
A EQUIPA, MAIS FACILMENTE SE 
CHEGA AOS RESULTADOS. TODOS 
CONTRIBUEM. EU SOU DA ÁREA DA 
BIOLOGIA MOLECULAR, MAS NA 
NOSSA EQUIPA TEMOS IMUNOLO-
GISTAS, ENGENHEIROS, QUÍMICOS”

Premiada pela L’Oréal, da Comissão Na-
cional da UNESCO e da Fundação para 
a Ciência e Tecnologia pelo trabalho 
denominado “ARN não-codificante: uma 
nova ferramenta terapêutica na regene-
ração óssea”, Maria Inês pretende “esti-
mular”, através do microARN – um dos 
tipos de ARN que não codifica proteínas 
- a regeneração do osso em pessoas 
que têm osteoporose ou que sofreram 
fraturas e o osso não se conseguiu unir 
por si só ou em pessoas com tumores 
sujeitas a cirurgia. 

A cientista também destacou a apli-
cação do microRNA na oncologia, 
explicando que “uma simples análise ao 
sangue” pode revelar o “diagnóstico”, o 
“tempo de vida” e a “resposta à terapia” 
associados a “vários tipos de tumores”.

A investigação sobre o combate o cancro 
com microARN foi precisamente o tema 
do doutoramento que realizou, em grande 
parte, no MD Anderson Cancer Center, da 
Universidade do Texas, “um dos maiores 
hospitais para tratamento do cancro do 
mundo”, em Houston, nos Estados Unidos, 
país onde os “financiamentos elevados” 

“A GRANDE MAIORIA DOS
INVESTIGADORES, PRINCIPALMENTE 
DOS QUE TÊM MENOS DE 35 ANOS, 

FORAM QUASE TODA A VIDA BOLSEIROS 
E NÃO TÊM CONTRATO DE TRABALHO, O 
QUE IMPLICA NÃO TERMOS BENEFÍCIOS 

SOCIAIS. PARA O ESTADO, SOMOS 
QUASE INEXISTENTES. ISSO NÃO

ACONTECE NOS ESTADOS UNIDOS”

e a “existência de uma carreira científica 
com contrato de trabalho” tornam “muito 
mais fácil” trabalhar em ciência do que em 
Portugal.

Essa “precariedade”, explicou, é um 
dos problemas que afeta as mulheres 
na ciência, pois força o adiamento da 
“maternidade”, com o outro a ser o do 
“acesso a quadros de topo na ciência”, 
mais difícil para as investigadoras.
Após uma pausa para uma experiência 
de voluntariado em São Tomé e Prínci-
pe durante seis meses, com a organi-
zação não governamental Leigos para 
o desenvolvimento, em que a marcou 
especialmente a “solidariedade entre as 
pessoas”, a investigadora iniciou o pós-
doutoramento em 2013 e está agora 
radicada no Porto. Continua, porém, a 
afirmar Guimarães como a “cidade do 
coração”, lembrando as saudades en-
quanto esteve nos Estados Unidos.

“Lembro-me que, quando estava nos 
Estados Unidos, tinha imensas sauda-
des da cidade, do granito, da Oliveira. 
Tinha postais na mesinha de cabeceira 
para me lembrar”, confessou.



28

ALFREDO VIDEIROS
É UM AMANTE DA MÚSICA

MÚSICA

TEXTO: DIOGO OLIVEIRA • FOTOGRAFIAS: JOÃO BASTOS

No passado dia 13 de fevereiro celebrou-
se o dia mundial da rádio e a Mais Gui-
marães aproveitou a oportunidade para 
visitar o consultório do dentista Alfredo 
Videiros, não por causa dos nossos den-
tes, mas pela história que o sonoplasta 
acarreta na sua memória.

Define-se como um “maluco pela 
música”, pois esta esteve presente em 
toda a sua vida. Foi através da música 
que viveu as grandes paixões. A história 
começa quando tinha quatro ou cinco 
anos de idade, numa pequena aldeia 
de Terras do Bouro, quando ouviu pela 
primeira vez o tema “O Mar Enrola Na 
Areia”. A partir desta data nunca mais 
parou de ouvir música.

PARA ALÉM DE OUVIR, TAM-
BÉM ARRANJAVA TEMPO PARA 
CANTAR. 

Alfredo Videiros recorda-nos o tempo 
que passou nas aldeias, nos célebres 
“Pisadas e Vindimas”, quando o pai lhe 
ofereceu uma espingarda de madeira 
para cantar a música “Fado 31” de Max. 
O jeito para a música "parecia que vinha 
de todos os lados". 

Sonoplasta desde dos 16 anos, oriundo 
de família humilde, Alfredo Videiros re-
velou que não tem preferência sobre um 
tipo de música, pois considera-se “multi-

facetado”. O seu gosto vai desde da mú-
sica tradicional portuguesa ao rock and 
roll. Música clássica, música de banda, 
rock, twist, ligeira… "Tem de haver tempo 
para tudo. Mas há um tipo que sou 
maluco. Música de dança. Tangos, valsas 
ou boleros”, rcontou Alfredo Videiros com 
entusiasmo. Mesmo no tempo de escola, 
o melómano, “só estudava com música”, 
aliás recorda-se da companhia do rádio 
que o pai tinha por cima da mesinha de 
cabeceira. 

Foi numas das festas populares da 
altura, nomeadamente nas festas em 
Santa Luzia de S. João, que Alfredo 
Videiros começõu a "namorar" a dança. 
Repararava nos pés, nos movimentos 
e como os pares se agarravam.  “Olhei 
para aquilo e começou a nascer aquele 
bichinho. Até que um dia pedi para me 
ensinarem a dançar. Como tinha muita 
apetência e gostos pela dança, comecei 
a aprender. E de que maneira! Foi assim 
que conheci o meu primeiro amor, ao 
som do “Kanimambo” e “A história de 
uma mulher”. Os bailes começaram a 
contar com presença assídua de Alfredo 
Videiros, sobretudo na organização. 

Uma história de vida ligada por amor 
e pela música, Alfredo Videiros lem-
bra com tristeza o momento em que 
perdeu um dos amores da sua vida: 
a mulher. Sentimentos que guardou 

numa homenagem que fez na rádio 
fundação, no dia 11 de outubro de 1989, 
através de poemas. "Nunca tive dotes 
de poeta”, disse.

OS FILHOS QUE ME DESTE 
PASSARAM A RECORDAÇÃO
FICARAM SETE FILHOS DA 
NOSSA RELAÇÃO
  
Recebeu o convite para ingressar na 
rádio santiago, onde ficou conhecido 
pelo programa que produzia “Parque 
das Canções”. Entrou na rádio no dia 01 
de setembro de 1990, com o programa 
radiofónico “Paixão Latina”. Contou ain-
da com passagens pela rádio Fundação 
e rádio Voz de Basto. Alfredo Videiros 
partilha atualmente, nas noites de ter-
ça-feira, com todo o auditório, a relação 
que mantém com esta forma de arte, 
colocando a nu, temas que se eterniza-
ram à passagem de cada década. A sua 
coleção começou muito cedo com vinis, 
bobines, singles, cartuxos, cassetes ou 
cd’s. “Gastei milhares de euros. Para 
realizar bailes tinha de ter música”, refe-
riu. Uma fortuna “incalculável” compra-
da com "amor”, conta Alfredo Videiros 
que possui mais de 1500 discos.

"PARTILHOU COM A MAIS GUIMARÃES A SUA HISTÓRIA E AS SUA PAIXÃO PELA RÁDIO."
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O SOLINCA CONTINUA A DESTACAR-SE NO MERCADO DE FITNESS EM PORTUGAL,
PROMOVENDO A ADOÇÃO DE ESTILOS DE VIDA SAUDÁVEIS.

SOLINCA
GUIMARÃES

EMPRESAS COM SINAL +

FOTOGRAFIAS:  JOÃO BASTOS

A localização privilegiada no Estádio 
D. Afonso Henriques é uma mais-valia, 
mas o clube distingue-se pelas cerca 
de 120 aulas de grupo por semana, 
pelos equipamentos de ultima tecno-
logia, e ainda pelos estúdios de aulas 
de grupo preparados e devidamente 
tematizados para as modalidades.

O Solinca Guimarães oferece aos seus 
frequentadores um espaço com 2500 
metros quadrados distribuídos por 2 
pisos, um estúdio de Body & Mind com 
100 metros quadrados, um estúdio 
de RPM com 85 metros, dois Estúdios 
de aulas de grupo com cerca de 100 
metros cada, uma sala de exercício com 
500 metros quadrados e uma piscina 
de 12x6 metros. Na área de SPA, há ain-
da o Jacuzzi, a Sauna e o Banho Turco.

O Solinca de Guimarães estabeleceu 
durante estes cerca de 9 meses um 
grande numero de parcerias com enti-
dades publicas e privadas no objetivo 
de conseguir disponibilizar ofertas 
mais vantajosas e exclusivas. Um dos 
exemplos é a parceria que existe com 
o Vitoria SC e que envolve todos os 
associados e clube.

NO SOLINCA HÁ UMA EQUIPA 
EMPENHADA EM GARANTIR QUE A 
SUA SAÚDE, BEM-ESTAR E A BOA 
FORMA FÍSICA DOS FREQUENTADO-
RES É REAL. OS TREINOS SÃO DE-
VIDAMENTE ACOMPANHADOS E OS 
EXERCÍCIOS TRABALHADOS PARA 
QUE CADA UM CONSIGA ATINGIR 
OS SEUS OBJETIVOS.

Solinca Guimarães
Estádio D. Afonso Henriques porta 
10A\10B
Tel: 253 033 022
E-mail: guimaraes@solinca.pt
www.solinca.pt

"ACONSELHO VIVAMENTE O SOLINCA."

Todos os associados, para além de 
poderem usufruir de todas as áreas do 
clube, realizam uma avaliação física 
inicial sendo, a partir daí, planificado o 
treino especifico para o seu objetivo, 
com reavaliações programadas, acon-
selhamento alimentar e acompanha-
mento de uma equipa de excelência.

Todos os colaboradores Solinca têm 
formações específicas nas áreas em 
que se encontram e um acompanha-
mento constante por parte de uma 
equipa de profissionais Solinca.

Um dos frequentadores assíduos do 
Solinca Guimarães, desde a sua inaugu-
ração, é Neno.

O ex-guarda-redes do Vitória não 
dispensa a ida ao Ginásio, destacando 
a “qualidade dos equipamentos e os 
ótimos profissionais”. Para Neno, “É 
importante podermos vir ao ginásio, 
sentirmo-nos bem, fazermos algum 
exercício e desfrutarmos de algum 
tempo com os amigos.

Estou muito satisfeito com o Solinca 
e vejo que quem cá vem também se 
sente bem. Eu gosto de estar onde me 
sinto bem.
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1 - D. JOSÉ NÃO FOI OCUPAR A
‘RESIDÊNCIA DOS ARCEBISPOS’

O Arcebispo de Braga D. José de 
Bragança entrou em Guimarães, em 
10.12.1746, dando uma grande alegria 
aos vimaranenses.
O mais natural seria que fosse habitar a 
Residência dos Arcebispos, quando visi-
tavam Guimarães: umas “nobres casas” 
que ficavam na Quinta da Verdelha (ou 
do Verdelho), na Rua do Salvador (diz o 
Padre Torquato de Azevedo), na parte 
norte da vila, próximo do Castelo.
Mas o Arcebispo assim não procedeu.
Pretendia sentir-se mais perto dos 
vimaranenses e da ‘sua Sé’ (a Colegia-
da), e radicar-se, definitivamente, em 
Guimarães, desligando-se da Igreja de 
Braga.
Mas isto não lhe foi consentido pelo Rei, 
infuenciado pelos Cónegos de Braga.

2 - O ARCEBISPO INSTALOU-SE NA 
‘CASA DOS CARVALHOS’

A casa onde o Arcebispo se recolheu 
ficava num dos espaços mais rele-
vantes da vila, o Campo da Misericór-
dia, e pertencia ao fidalgo Tadeu Luís 
António Lopes de Carvalho da Fonseca 
e Camões (1692-1759) – Moço-Fidalgo 
da Casa de Sua Majestade, Cavaleiro 
da Ordem de Cristo, Familiar do Santo 
Ofício, Senhor dos Coutos de Abadim e 
Negrelos (de Cabeceiras de Basto).
Tadeu da Fonseca e Camões era pessoa 
culta, com boa preparação humanista, 
“um dos homens mais ilustrados do seu 
tempo”.
Foi o fundador da 'Academia Vimara-
nense' (1724), que durou cerca de meio 
século, com a qual abrilhantava gran-

HISTÓRIA DE GUIMARÃES

A ‘CASA’ ONDE SE HOSPEDOU O ARCEBISPO
D. JOSÉ DE BRAGANÇA, EM GUIMARÃES,
EM 1746 (‘CASA DOS CARVALHOS’)
TEXTO: LINO MOREIRA DA SILVA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

des festas –, em especial no tempo em 
que o Arcebispo D. José de Bragança, 
permanecendo em Guimarães, ocupou 
a sua casa.
Esta academia, voltada para “o culto 
das letras pátrias”, ao serviço de Gui-
marães, realizava sessões solenes, de 
“convívio literário e científico”, tratan-
do “variados e curiosos assuntos, em 
prosa e verso, nas línguas nacionais e 
estrangeiras”, que eram faladas, pelos 
sócios, como se fossem a sua língua 
materna.
Solenizava baptizados, aniversários, 
casamentos, homenagens… promovia 
sessões musicais, representações céni-
cas, declamações de poesia…
A actividade da academia, durante a 
permanência do Arcebispo D. José de 
Bragança, em Guimarães, ficou regis-
tada numa interessante publicação da 
época, em dois volumes (1747 e 1749), 
intitulada ‘Guimarães Agradecido’, da 
autoria do próprio Tadeu da Fonseca e 
Camões.

3 - ORIGENS DA ‘CASA DOS CARVA-
LHOS’

A casa de Tadeu da Fonseca e Camões, 
onde o Arcebispo se alojou, logo que 
entrou em Guimarães, é, hoje, conhe-
cida, entre outros nomes, por ‘Casa 
dos Carvalhos’ (sobrenome dos seus 
proprietários-construtores).
Essa casa havia sido mandada edificar, 
em meados do século XVI, por Gaspar 
de Carvalho (morreu em 1578), que foi 
Moço Fidalgo, Chanceler-Mor do Reino, 
Desembargador do Paço, casamenteiro 
e testamenteiro de D. João III, embaixa-
dor extraordinário de Portugal na Corte 
de Espanha.

Foi 4º avô de Tadeu da Fonseca e 
Camões.
A sua família teve, ainda, outros mem-
bros ilustres, no interior do Reino e 
espalhados pelo oriente.
Um deles foi Afonso Lourenço de Car-
valho, que ajudou D. João I a retomar 
Guimarães, na guerra que teve com 
Castela, durante a Crise de 1383-1385.
Guimarães era lugar “forte e bem de-
fensável” (escreve o cronista Fernão Lo-
pes) e tinha por alcaide, Aires Gomes da 
Silva, que tomava partido por Castela.
Em Junho de 1385, foi cercada por 
João I, que entrou nela através de um 
‘ardil’, montado por Afonso Lourenço 
de Carvalho. Este, numa madrugada, 
apresentou-se numa das portas da vila, 
e fez o porteiro abrir-lha, dizendo que 
“precisava de meter dentro uma cuba 
em um carro”.
Por essa porta irrompeu, de imediato, D. 
João I, com trezentos homens a cavalo, 
tornando-se “senhor da toda a vila”.

4 - DESCRIÇÃO DA ‘CASA DOS CARVA-
LHOS’

Que casa era (é) a ‘Casa dos Carvalhos’?
O edifício primitivo, que tinha (tem) tor-
re e ameias (daí um dos nomes por que 
era, e é, conhecido – ‘Casa da Torre’), e 
mais salas, para norte, nunca chegou a 
ser concluído.
Ficou por levantar a segunda torre, a 
nascente.
Na sua construção, foram aplicadas 
madeiras de ébano e colunas de már-
more, oferecidas por D. João III.
Pela decrição que nos chega, de início 
do século XVIII, pela pena de José 
Freire Monterroio Mascarenhas (1728), o 
edifício tinha uma configuração muito 
próxima da de hoje.

“Tem uma magnífica fachada de 200 
palmos de extensão, com janelas 
à moda e uma sumptuosa cimalha 
povoada de ameias, hieroglífico da sua 
nobreza e antiguidade. Fica-lhe uma 
parte contígua, e como cabeça deste 
corpo uma alta torre de duas ordens 
de espaçosas janelas adornadas de 
colunas de excelente mármore… [que] 
se conservam na mesma forma, ainda 
depois de reedificada a Torre. Esta se 
coroa com um zimbório guarnecido de 
pirâmides e ameias e é o seu remate 
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uma figura de bronze, de altura de oito 
para nove palmos, que empunha com 
a mão direita uma espada e embraça 
com a esquerda um escudo, represen-
tando um anjo, ou como tutelar da vila, 
ou como o símbolo do valor com que os 
Senhores desta Casa a sustentaram em 
outro tempo, na obediência dos seus 
reis naturais, e a defenderam sempre 
contra a expugnação dos seus opos-
tos.”.

O ‘remate’ aqui referido foi, entretanto, 
retirado.

Actualmente, no relato de Bernardo 
Ferrão & José Ferrão Afonso (2002), o 
edifício:

“Apresenta… na fachada, dois pisos, 
abrindo-se, no inferior, cinco janelas 
de peitoril, a da extrema esquerda na 
base da torre com um frontão triangu-
lar. No andar nobre, sobre uma cornija 
que corre a toda a largura da fachada, 
rasgam-se seis janelas de sacada, com 
marcação de frontões rectos e gradea-
mentos de ferro. Sobre cada uma des-
tas janelas encontram-se óculos cegos. 
A torre tem nas suas quatro faces e no 
piso superior, janelas de sacada gemi-
nadas e molduradas, com dois arcos 
ligeiramente ultrapassados assentes 
sobre um colunelo central e frontões 
semi-circulares. A torre é rematada, 
sobre as janelas, por uma cornija com 
gárgulas nos cunhais e uma platibanda 
com merlões de fantasia, similares aos 
do pequeno muro que limita o pátio 
interior.”.

5 - A ‘CASA DOS CARVALHOS’ NA POS-
SE DOS MOTAS PREGOS

A casa foi doada, por Tadeu da Fonseca 
e Camões, ao filho, José Bernardo de 
Carvalho e Camões (1714-1789), quando 
mandou construir o Palácio de Vila Flor 
(hoje, Centro Cultural) e passou a residir 
nele.
A casa transitou, depois, para as suces-
sivas gerações da família.

Por volta de 1880, passou, “por com-
pra”, para a posse dos ‘Motas Pregos’ 
(é assim que se forma o plural deste 
composto…), sendo, à construção inicial, 
acrescentadas outras salas.
Daí vem a designação de ‘Casa dos 
Motas Pregos’, por que a casa também 
é conhecida.
Mas, verdadeiramente, a casa não saiu 
da ‘família’, porque passou de um ramo 
para outro, da mesma família, ramos 
que se entrecruzaram, como refiro em 
'Os largos da Misericórdia e de João 
Franco'...
É também por isso que as designações 
de ‘Casa dos Carvalhos’ e ‘Casa da Tor-
re’, aplicadas ao edifício, são, efectiva-
mente, as mais correctas.

6 - A REALIDADE ACTUAL DA ‘CASA 
DOS CARVALHOS’

Segundo a documentação que lhe 
respeita, a casa pertence, hoje, a um 
número considerável de descendentes 
da família.
Nela funciona um restaurante de refe-
rência, o Restaurante Histórico – Papa 
Boa.
É de salientar o modo cuidado como o 
seu proprietário, José Vitorino, se tem 
preocupado com a conservação do 
edifício, comprovando que é possível 
conciliar (com vantagens para todos) 
interesses particulares e preservação 
do património.
A Casa foi mantida fiel ao que antes era 
(torre e salas).
Os espaços exteriores foram criativa-
mente adaptados, com os designados 
Largo da Honra (para recordar o modo 
lídimo como foi celebrado o contrato de 
passagem, entre o proprietário anterior 
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e o de hoje), à frente, e o Jardim da Ami-
zade e o Cantinho do Artista, atrás.
Apenas falta uma alusão ‘viva’ às pes-
soas do Arcebispo e do seu hospedeiro, 
o que dará ainda mais ‘força’ ao restau-
rante e ao local.
Já que não é possível fazer reverter a 
casa aos tempos gloriosos de Tadeu 
da Fonseca e Camões, e da Academia 
Vimaranense, com o Arcebispo D. José 
de Bragança a atravessar as suas salas, 
fica, ao menos, para Guimarães, a van-
tagem de a ter ocupada e activa, por via 
da gastronomia e do turismo.
- E já agora: e se fosse o Papa Boa a 
encenar “A Entrada do Arcebispo D. José 
de Bragança, em Guimarães, em 1746”, 
de que falei no meu último artigo?
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GRAN CANYON

Ao atravessar o ponto de admissão de 
veículos no Parque Nacional do Grand 
Canyon, ficará certamente empolgado, 
ansioso por contemplar um dos colos-
sos naturais mais conhecidos do Mundo. 
Vai sentir-se microscópico para abraçar 
a sublimidade deste titã.

O desfiladeiro conta a história de um 
processo geológico que se vem desen-
rolando há milhares de anos. Estende-
se ao longo de quatrocentos e quarenta 
e seis quilómetros, a sua largura varia 
entre os dezoito e os vinte e nove qui-
lómetros e, em alguns pontos, o rio Co-
lorado chega a estar a mil e seiscentos 
metros de profundidade. Uma obra de 
grande escala, que teve no presidente 
Theodore Roosevelt um grande admira-
dor, classificando-o de monumento na-
cional em 1908. Sobre este local, teceu 
um comentário sábio: “A melhor coisa a 

fazer é deixá-lo como está. É impossível 
melhorá-lo. O tempo tem tratado dele, e 
o homem apenas poderá estragá-lo.”

De acordo com o período disponível 
para a visita, cruze o Centro de Visi-
tantes em direção a um dos melhores 
pontos de observação, e deixe a alma 
vergar-se face a tanto esplendor. Sentirá 
que os sentidos são pequenos de mais 
para abarcar tanta imensidão.
O Hotel El Tovar, construído antes do 
Grand Canyon ser declarado Parque 
Nacional, é, não só, um belo edifício 
em madeira, mas também um Marco 
Histórico.

Sente-se a contemplar este cenário 
surreal; as montanhas mudam de cor 
em função da luz solar, e com a sombra 
das nuvens passageiras, num gradien-
te delicado desde o preto e castanho 
purpúreo aos tons de rosa claro e cinza 
azulado.

SÃO VÁRIAS AS MARAVILHAS ADMINISTRADAS PELO SERVIÇO NACIONAL DE PARQUES, NOS ESTADOS 
UNIDOS DA AMÉRICA, TODAS COM PARTICULARIDADES E BELEZAS ÚNICAS. SE VAI DE VIAGEM PELA 
COSTA OESTE, HÁ DOIS LOCAIS QUE MERECEM A SUA VISITA.

RECORTES DE PORTUGAL E DO MUNDO
NUMA MALA DE VIAGEM VIMARANENSE

PARQUES NACIONAIS
DOS ESTADOS UNIDOS
TEXTO E FOTOS: COTIKOS

A melhor forma de perceber a grandiosi-
dade do desfiladeiro é voar. Se a meteo-
rologia estiver de feição, deixe que um 
helicóptero o leve até à alma do parque. 
Do ar, observará a sua real profundida-
de, com os diferentes estratos rochosos 
a assentarem junto do rio Colorado, um 
fiozinho de água castanho esverdeada 
lá no fundo. Visto dali, é quase impossí-
vel de acreditar que o franzino rio foi o 
responsável por tão laboriosa obra. Na 
realidade, é um rio bastante violento e, 
observá-lo na base do desfiladeiro, per-
mite perceber, inequivocamente, toda a 
força de tão pertinaz escultor.

OS RÁPIDOS DE LAVA FALLS SÃO 
CONSIDERADOS OS MAIS APRES-
SADOS DO MUNDO, PERMITINDO 
NAVEGAÇÃO.



BRYCE CANYON

De dimensão menor – quando compara-
do com o anterior -, mas colossalmente 
belo, foi talhado pela mãe Natureza 
numa escala mais aproximada da hu-
mana, permitindo que o sinta e abarque 
com mais facilidade.

Com uma geologia única a nível mun-
dial, coloca em evidência o trabalho 
fabuloso desenvolvido, de novo, pelos 
agentes erosivos que, com paciência 
extrema e delicadeza esculpiram formas 
encantadoras na rocha calcária. Uma 
das estruturas mais fascinantes é Thor´s 
Hammer, bem visível na região central 
do anfiteatro.

Aventure-se por alguns caminhos, e 
deixe-se fascinar com tudo o que os 
seus olhos alcançam. Encontrará muitas 
formas bizarras: janelas, vultos, desfila-
deiros, torres e centenas de pináculos 
que, ao longe, se assemelham a agu-
lhas. Como que por magia, a variação 
da intensidade de luz dos raios solares 
protagoniza efeitos policromáticos neste 
peculiar cenário, numa harmoniosa 
mescla de rosa, laranja e vermelho.

Durante toda a visita, sentir-se-á num 
outro planeta, ou numa espécie de terra 
encantada saída dos livros infantis, com 
uma floresta rochosa de cores flamejan-
tes onde se escondem fadas e gnomos. 
Os índios Paiute, outrora caçadores nes-
ta região, descreveram o Bryce Canyon 
como “rochas vermelhas em pé qual 
homens, num lugar recôndito em forma 
de tigela”.
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Mais de 100 pessoas encheram o auditório 
da sede da Sociedade Musical de Pevidém 
(SMP) numa noite de quarta-feira, para 
reconhecer o contributo dado à instituição 
por 16 dos músicos que passaram pela 
banda desde 1894, três deles ainda vivos e 
presentes na cerimónia – Manuel da Costa 
Fernandes, Domingos da Costa Fernandes 
e José Carlos Fontão - que a representa-
ram por 50 ou mais anos. Foi aprovado por 
unanimidade a atribuição do estatuto de 
sócio honorário a cada um deles.

“Foi um bocadinho repor a verdade. Músi-
cos que estão aqui há 50 anos merecem 
ser sócios honorários. E nós não podemos 
atribuir os títulos de sócio honorário a 
outras pessoas sem corrigir esses erros 
do passado. Por isso, é que vamos fazer 
esta parte do titulo póstumo “, esclareceu 
à Mais Guimarães o vice-presidente da 
instituição, Ricardo Lemos.

A INSTITUIÇÃO CENTENÁRIA AGRACIOU 16 MÚSICOS, TRÊS DELES AINDA VIVOS, QUE TOCARAM COM A 
BANDA FILARMÓNICA POR 50 OU MAIS ANOS E AINDA O PRESIDENTE DA INSTITUIÇÃO E O PRESIDEN-
TE DA CÂMARA MUNICIPAL.

SOCIEDADE MUSICAL DE PEVIDÉM
DISTINGUE MÚSICOS AO SERVIÇO DA 
INSTITUIÇÃO

CONCELHO

TEXTO E FOTOS: TIAGO MENDES DIAS

“ESPERO QUE, DAQUI A 10 ANOS, 
FAÇAMOS OUTRA HOMENAGEM, 
MAS NUNCA DESTA DIMENSÃO. 
NÃO HOMENAGEAMOS AS PESSOAS 
POR ESTAREM AQUI CINCO OU 10 
ANOS. MERECE QUEM ESTÁ AQUI 
EXCECIONALMENTE 40, 50 ANOS. É 
UMA VIDA, E ESSA É A DIFERENÇA 
ENTRE QUEM VAMOS HOMENA-
GEAR E QUEM NÃO VAMOS HOME-
NAGEAR”, Ricardo Lemos, vice-presiden-
te da Sociedade Musical de Pevidém

A sessão começou com atuações dos alunos 
da academia da SMP, inaugurada em outubro 
último e instalada na antiga escola primária 
da vila e, encerrou com uma interpretação do 
Hino de Guimarães. Foram também aprova-
dos como sócios honorários José Augusto 
Fontão, secretário da direção por mais de 40 
anos, Apolinário Fontão (título póstumo), que, 
além de músico, foi também contramestre 
e diretor e integrou a banda por mais de 50 
anos, bem como o pároco de S. Jorge de Selho 
há 42 anos, Serafim Ferreira, e o presidente 
da instituição há mais de três décadas, Albano 
Abreu Coelho Lima. Após receber o diploma, 
a medalha e o cartão de sócio honorário, o 
presidente da instituição disse ter o “dever 
moral” de continuar a ajudar a instituição 
enquanto membro da família do fundador da 
SMP, Manuel Martins Coelho Lima.

Domingos Bragança foi outra das pessoas dis-
tinguidas com o título do sócio honorário, pela 
“coragem” de atribuir à SMP a nova academia 
de música que, nas palavras do vice-presiden-
te da instituição, vai alterar o “seu paradigma”. 

O presidente da Câmara Municipal afirmou, no 
final da cerimónia, que a Sociedade Musical, 
apesar de ser “importante” para a “cultura de 
Guimarães” e já ser “referência a nível nacio-
nal”, pode ainda tornar-se “mais relevante em 
termos artísticos e de formação”.

O estatuto de sócio honorário foi ainda 
entregue ao presidente da Mesa da Assem-
bleia-Geral, Luís Teixeira e Melo, enquanto o 
de sócio benemérito destinou-se a Alfredo 
Jorge Teixeira e Jaime Pereira Fernandes, este 
a título póstumo.
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A ALEGRIA DE TODO UM CLUBE
NUM SÓ FESTEJO
TEXTO: TIAGO MENDES DIAS • FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

REPORTAGEM

A DANÇA APÓS O TERCEIRO GOLO DO MOREIRENSE AO BENFICA, NA MEIA-FINAL DA TAÇA DA LIGA, 
FICOU NA RETINA DOS ADEPTOS DO FUTEBOL COMO EXPRESSÃO DA ALEGRIA VIVIDA PELO EMBLEMA 
VIMARANENSE NAQUELE FIM DE SEMANA, COM A CONQUISTA INÉDITA DO TROFÉU.

O emblema da vila de Moreira de Cóne-
gos conquistou a primeira Taça da Liga 
após derrotar o Sporting de Braga por 
1-0 no jogo decisivo, a 29 de janeiro, 
no Estádio do Algarve, depois de ter 
deixado para trás o Benfica, com três 
golos na segunda parte que marcaram 
o começo do momento alto de uma his-
tória com 79 anos. Quando Boateng fez 
o terceiro golo, a transmissão televisiva 
captou a dança de um jovem em euforia 
de 15 anos, agora 16, que refletiu o senti-
mento da centena de adeptos cónegos 
presente.

“Aquilo saiu de forma instintiva. Sei que, 
antes disso, ainda não focado pela televi-
são, abracei-me ao Paulo, um amigo de 
Moreira de Cónegos, saltei para cima dele 
e depois fiz isso naturalmente. Lá no está-
dio só recebia mensagens e notificações 
no Facebook. Quando cheguei ao hotel, 
olhei para o telemóvel e vi um vídeo meu a 
festejar um golo”, lembrou Hugo Varanda.

O adepto confessou que combinara 
com o avô regressar a Lisboa após o 
jogo com as águias, acabou, depois, por 
ficar no Algarve pela “possibilidade” de, 
talvez pela “única vez na vida”, festejar 
um título em que só acreditou quando, 
depois do apito final de Artur Soares 
Dias, viu o “ecrã gigante iluminado” com 
a mensagem “Parabéns ao Moreirense!”. 

“NUNCA PENSEI APAIXONAR-ME 
PELO MOREIRENSE, MAS FESTEJEI 
A SUBIDA DE DIVISÃO. EM LISBOA, 
NUNCA TIVE CLUBE, NEM LIGUEI 
AO FUTEBOL. COMECEI A GOSTAR 
POR CAUSA DA MANEIRA COMO 
ELES JOGAVAM E PELA GARRA QUE 
OS ADEPTOS DEMONSTRAVAM A 
GANHAR OU A PERDER”

A paixão de Hugo Varanda acendeu-se 
na época 2013/14, quando os cónegos 
desceram à Segunda Liga e garantiram 
o regresso ao escalão maior, feito que 
considerou digno de um “grande clube”, 
que “está onde está”, graças a Vítor Ma-
galhães, presidente “reto”, que mantém 
as “finanças e a segurança social em 
dia”. 
Presença regular nos jogos disputados 
na zona de Lisboa, o jovem aprofundou 
a relação com o Moreirense em agosto 
último, ao tornar-se o sócio 1.980, e 
assistiu ao seu primeiro jogo no Co-
mendador Joaquim de Almeida Freitas 
na abertura do campeonato, frente 
ao Paços de Ferreira (1-1). Habituado a 
passar férias em Melgaço, onde tem 
família, lançou-se à estrada com o avô 
e um primo, e quando entrou no recinto 
cónego, considerou-o “mais bonito do 
que o Estádio de Alvalade ou da Luz”.

“A MAIOR PARTE DOS MEUS AMI-
GOS ATÉ GOSTA DE TER UMA 
PESSOA QUE NÃO ESTEJA SEMPRE 
A DEFENDER FC PORTO, BENFICA 
OU SPORTING. QUANDO SE É DE 
UM “GRANDE”, TENDE-SE A VER O 
FUTEBOL SÓ DE UMA PERSPETIVA. 
SEI RECONHECER QUANDO JOGA-
MOS BEM OU NÃO”

Hugo, que confia na “firmeza” do técnico 
Augusto Inácio para recolocar a equipa 
no caminho das vitórias e da perma-
nência no escalão maior, encontra-se, 
contudo, separado do “seu” estádio por 
mais de 300 quilómetros, numa cidade 
dominada por Benfica e Sporting, mas 
recebe o apoio da mãe e do avô, que o 
acompanha no que é preciso. Já o pai, 
benfiquista, não “gosta muito” desta 
paixão pelo Moreirense, dizendo-lhe 
regularmente que o clube “não está 
a lutar para nada”. Com os amigos, 
há também aqueles, a maioria, que 
apreciam quem se “interessa por outros 
clubes”, embora outros digam que o 
interesse desaparece quando o Morei-
rense “descer de divisão”. 
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BREVES E INTERESSANTES
FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Um empresário francês processou 
a Uber, acusando a aplicação de ser 
responsável pelo seu divórcio. O homem 
terá pedido um motorista usando o 
smartphone da mulher e, mesmo depois 
de ter terminado a sessão, a mulher 
continuou a receber notificações com a 
localização do destino e hora de che-
gada, o que terá levantado suspeitas 

de infidelidade. O empresário do Sul de 
França pede agora uma indemnização no 
valor de 45 milhões de euros à empresa 
norte-americana, avança o jornal francês 
Le Fígaro. "O meu cliente foi vítima de 
um bug [uma falha no software] numa 
aplicação”, disse o advogado do empre-
sário, à AFP.  O caso está agora a ser 
analisado num tribunal em Grasse.  

Seja para umas horas de diversão ou 
para evitar o trânsito da manhã e da 
tarde de uma cidade, não há dúvida 
que as scooters elétricas continuam a 
ser alternativas relevantes. Para além 
de ser um veículo de mobilidade indivi-
dual, também poderá evitar emissões 
poluentes. Caso esteja a considerar 
adquirir uma destas scooters, na foto 
abaixo pode encontrar uma das melho-
res candidatas atualmente disponíveis 
no mercado de acordo com as suges-
tões do Business Insider.

Ainda que as baterias de hoje deixem 
de carregar o portátil assim que a 
energia chega aos 100%, não há dúvida 
que manter a bateria ligada à corrente 
contribui para o sobreaquecimento do 
seu portátil. Esta é uma questão impor-
tante, sobretudo para o CPU ou discos 
rígidos que podem ficar danificados 
caso sejam expostos demasiado tempo 
a temperaturas superiores a 40º.
Se estiver a trabalhar durante longos 
períodos de tempo, deverá retirar a 
bateria do portátil e trabalhar com o 
equipamento ligado à corrente. Caso o 
seu computador não tenha uma bateria 
removível, deverá manter o nível da 
bateria entre os 40% e os 80%, o que 
lhe permitirá usufruir de mais ciclos de 
carregamento, mantendo a autonomia 
da bateria durante muito mais tempo.

Uma "startup" do Porto desenvolveu 
uma luva eletrónica que permite a 
pessoas com problemas nos músculos 
e nas articulações da mão pegar em 
objetos pesados, que podem chegar 
aos 40 quilos, com a mão "relaxada" 
e sem fazer força. Esta solução tecno-
lógica, "segura" e "leve", utiliza têxteis 
finos, respiráveis, flexíveis, inteligentes 
e personalizáveis e possibilita devolver 
a função da mão a pessoas com dor ou 
falta de força, disse à Lusa o responsá-
vel pelo projeto, Filipe Quinaz. A solução 
da "startup" NUADA baseia-se, princi-
palmente, "em componentes de baixo 
consumo energético, criados para lidar 
com suporte de peso pesado, man-
tendo a sensibilidade ao toque e uma 
relação não intrusiva com o corpo". A 
NUADA, que conta, atualmente, com 
sete elementos das áreas das engenha-
rias Informática, Mecânica, Eletromecâ-
nica e Bioengenharia e um profissional 
da indústria, está integrada no Parque 
de Ciência e Tecnologia da Universidade 
do Porto (UPTEC).

RUBRICA

USE SCOOTERS
COMO TRANSPORTE

TENHA UMA
BATERIA SAUDÁVEL

LUVA PEGA PESO
SEM FAZER FORÇA 

EMPRESÁRIO FRANCÊS
RESPONSABILIZA UBER PELO DIVÓRCIO



37Uma das próximas missões da NASA 
tem como objetivo chegar à Europa, 
uma das luas de Júpiter onde a agência 
espacial norte-americana acredita ter 
boas hipóteses de encontrar vida. Para 
tal, conta o Gizmodo que será enviado 
um robot capaz de perfurar a superfície 
deste satélite natural. Os investigadores 
acreditam já ter chegado a uma versão 
final do robot, o qual será capaz de fa-
zer um furo de dez centímetros na cros-
ta da Europa, suficientemente profundo 
para retirar uma amostra para análise. 
O astrónomo Jonathan Lunine refere 
que acredita que a missão poderá ser 
levada a cabo nos próximos 20 anos, 
com a NASA a ter planos para lançar a 
missão a partir do ano 2024 com previ-
são de chegada para o ano 2031.

O Nokia 3310 popularmente apelidado 
de “o indestrutível” pela sua resistência, 
foi melhorado e tem uma versão reno-
vada. A nova versão do Nokia 3310 traz 
uma câmara PureView de 41 MP com 
flash de xenon. Ele roda uma versão 
modificada do Windows Phone 8 para 
funcionar na tela de três polegadas com 
formato diferenciado. Tem também um 
processador dual-core de 1,5 GHz, 32 
GB de armazenamento interno e 2 GB 
de RAM, com apenas 22 milímetros de 
espessura e 133 gramas.

Se está interessado em combater o 
envelhecimento precoce e até já evita 
alguns hábitos há, segundo o site She 
Finds, pelo menos mais três erros que 
têm que ver com o sono (ou falta dele) 
que deve corrigir: Não dormir o suficien-
te. Vários estudos sugerem que dormir 
menos do que as sete a oito horas 
recomendadas por noite acelera o en-
velhecimento da pele e faz com que as 

rugas comecem a aparecer mais cedo.
Dormir de barriga para baixo. Dormir 
sobre o estômago faz com que pres-
sione o rosto contra a almofada, o que 
provoca rugas a longo prazo.
Dormir de lado. Tal como dormir de bar-
riga para baixo, dormir de lado também 
pressiona o rosto sobre a almofada 
podendo originar rugas na zona das 
bochechas e do queixo.

Um estudo revela quando olham umas 
para as outras, as mulheres reparam 
mais nas zonas da cintura e da anca.
No entanto, como reporta o Daily Mail, 
o mesmo estudo descobriu que quanto 
mais satisfeita uma mulher estava com 
estas zonas do seu corpo, menos pro-
vável era que olhasse para estas partes 
no corpo de outra mulher.

O estudo conduzido por Amelia Cundall 
e Kun Guo da Universidade de Lincoln, 
contou com a participação de 33 estu-
dantes de psicologia heterossexuais do 
sexo feminino, que usaram uma tecno-
logia de rastreamento ocular enquanto 
contemplavam múltiplos avatares 
femininos.

NASA PROCURA
POR VIDA ALIENÍGENA

NOKIA 3310
VAI REGRESSAR

TRÊS COISAS QUE O FAZEM
ENVELHECER  ENQUANTO DORME

EM QUE É QUE AS MULHERES REPARAM
QUANDO OLHAM UMAS PARA AS OUTRAS?
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"OLHARES QUE FALAM"
DE MANUELA TEIXEIRA

TEXTO: DIOGO OLIVEIRA • FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

LIVRO

Neste livro é pretendido compreen-
der a dimensão do fenômeno do 
envelhecimento enquanto reali-
dade social. Podems dizer que o 
desafio que enfrentamos é sobre-
tudo o de pensar e compreender o 
envelhecimento, nomeadamente a 
integração deste novo capital hu-
mano na construção do futuro das 
sociedades.

Transformar o desafio do enve-
lhecimento em oportunidades é 
uma das maiores tarefas do nosso 
século.

Com o prefácio do Professor Dou-
tor J. Pinto da Costa, o posfácio de 
Domingos Bragança e o prólogo da 
Manuela Silva.

Manuela Teixeira lançou o livro “Olha-
res que falam” na Biblioteca Raul 
Brandão, no dia 17 de fevereiro, com 
uma sala cheia de leitores, familiares e 
amigos.

A obra pensada aproximadamente há 
dois anos ganhou corpo e estrutura no 
dia 07 de fevereiro colidindo com uma 
data especial: o seu dia de aniversário. 

O seu livro aborda a temática do enve-
lhecimento, especificamente sobre o 
tema da morte, que a autora considera 
natural, pois é “um processo igualmente 
natural do envelhecimento”. Quando 
questionada sobre o receio de envelhe-
cer, Manuela Teixeira é perentória: “Não, 
não tenho receio de envelhecer”. 

A questão pela qual trabalha diariamen-
te de forma a contrariar este processo, 
“não está associado ao medo de enve-
lhecer, mas antes à vontade de encon-
trar equipas e estruturas de prestação 
de cuidados onde a humanização e os 
cuidados individualizados sejam o ponto 
de partida. Portanto, o grande desa-
fio de todos aqueles que se dedicam 
à temática do envelhecimento, é que 
compreendam e pensem o envelheci-
mento para o cuidar”.

SINOPSE
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1 – EM QUE CIDADE SE REALIZA 
ANUALMENTE UM CARNAVAL RECONHECIDO 
PELAS MÁSCARAS?
a) Colónia, Alemanha
b) Veneza, Itália
c) Nice, França
d) Rijeka, Croácia

4 – QUE PINTOR DA SEGUNDA METADE 
DO SÉCULO XIX CRIOU AS OBRAS “NOITE 

ESTRELADA” E “CAMPO DE TRIGO COM 
CORVOS”?

a) Paul Gauguin
b) Henri de Toulouse-Lautrec

c) Vincent van Gogh
d) George Hendrik Breitner 

2 – O CONVENTO DOS CAPUCHOS, PRÓXIMO 
DO CASTELO DE GUIMARÃES, COMEÇOU A SER 

CONSTRUÍDO EM QUE SÉCULO? 
a) XVI
b) XVII
c) XVIII
d) XIX 

5 – FRENTE A QUE ADVERSÁRIO PORTUGAL 
VIROU O RESULTADO COM QUATRO GOLOS DE 
EUSÉBIO, NUM MUNDIAL DE FUTEBOL?
a) Hungria
b) Bulgária
c) União Soviética
d) Coreia do Norte

3 – A UNIVERSIDADE DE COIMBRA É A 
SEGUNDA MAIS ANTIGA DA PENÍNSULA 
IBÉRICA. EM QUE ANO FOI FUNDADA?
a) 1154
b) 1218
c) 1245
d) 1290 

6 – O CIENTISTA ALEMÃO WILHELM 
RÖNTGEN GANHOU O PRIMEIRO NOBEL DA 

FÍSICA ATRIBUÍDO, EM 1901, GRAÇAS A QUE 
DESCOBERTA?

a) Raios X
b) Raios Gama
c) Ondas rádio

d) Raios Ultravioleta

1 – OS RETRATOS DA 
ALEXANDRA
A Alexandra tem, em sua casa, três 
molduras : uma dourada, outra 
prateada e outra de madeira. Numa 
delas está o seu retrato, e ela decidiu 
que qualquer pretendente que queira 
namorar com ela tem de escolher 
a moldura com a sua imagem após 
decifrar as seguintes mensagens.

A 
Dourada – O retrato está nesta moldura
Prateada – O retrato não está nesta 
moldura
Madeira – O retrato não está na 
moldura dourada

Nesta situação, Alexandra avisa 
qualquer dos pretendentes que no 
máximo, uma das declarações é 
verdadeira. Assim, qual deve ser o 
retrato escolhido?

B
Dourada – O retrato não está na 
moldura prateada
Prateada – O retrato não está nesta 
moldura
Madeira – O retrato está nesta moldura

Neste caso, Alexandra diz aos seus 
pretendentes que pelo menos uma 
das declarações é verdadeira e outra 
é falsa. Assim, qual deve ser o retrato 
escolhido?

Soluções fevereiro:
1 – d) Pink Floyd; 2 – b) Dmitri 
Mendeleev; 3 – a) Sri Lanka; 4 – a) 
S. Clemente de Sande; 5 – c) Iraklis 
Salónica; 6 – b) Vila Real
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