
CAPITÃO FAUSTO
A banda passou pela Cidade Berço.  
Domingos Coimbra e Salvador Sea-
bra revelaram a intenção de lançar o 

quarto álbum em 2018.

TRADIÇÕES DE PÁSCOA
A Mais Guimarães mostra-lhe 
o sentido de alguns costumes 

relacionados com a quadra pascal.

MEZANINO 
O Largo de Donães ganhou uma 

nova vida com a abertura do 
Mezanino. Conheça o espaço que vai 

mudar a cidade-berço. 
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VASCO CARNEIRO
A entrevista ao professor e 
reconhecido artista plástico 

vimaranense, sobre o mundo 
das artes, o seu percurso 
e a sua cidade de sempre, 

Guimarães.



1.º Aniversário 
da Casa da 
Memória 

22 a 25 abril

Sábado 22 abril
Inauguração / 16h30

Repositório 
Sábado 22 abril
Conversa / 17h00

Memórias 
da Memória 
Maria Matos Graça
Memória, Experiência 
Consciente

Domingo 23 abril
Oficina  / 11h00

Domingos 
em Casa  
Memórias do Chão
Vera Santos

Domingo 23 abril
Exposição / Inauguração às 17h00

Memento 
(lembra-te)  
Jantar de Domingo à Tarde

Segunda 24 abril
Conversa / 22h00

Onde estava 
no 25 de abril 
de 1974?
Terça 25 abril
Visita / 16h00

Espalha 
Memórias
Visitas da Casa para a Memória, 
da Memória para a Casa

Terça 25 abril
Visitas e Oficinas / 10h00-13h00 
e 14h00-19h00

Visitar | 
Experimentar
VISITAS ORIENTADAS
Das 10h00 às 12h30 e das 14h00 às 18h30
 
OFICINAS
10h00 e 11h30
Cidade de pernas para o ar! 
(performatividade, desenho)
Memórias fabricadas 
(caminhos, objetos, histórias)
As voltas da colher de pau (
sabores tradicionais)
 
15h30 e 17h00
Tranacantrantana 
(som, instrumentos, oralidade)
Quem conta um conto acrescenta um ponto 
(objetos, histórias, narração)

10h00, 11h30, 15h30 e 17h00
Histórias de cântaros e cantarinhas (olaria)
O fio da conversa (bordado)

www.casadamemoria.pt

Horários   

Terça a Domingo  
10h00–13h00 
14h00–19h00
(últimas entradas 
às 12h30 e às 18h30)

Contactos  

Av. Conde Margaride, 536 
4835-073 Guimarães
Tel (+351) 253 424 716
casadamemoria@aoficina.pt
www.facebook.com/cdmguimaraes
N 41.442569, W 8.300333
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As guerras e as revoluções - há sempre 
uma ou outra em curso - chegam, na 
leitura dos seus efeitos, a causar não 
horror mas tédio. 

Não é a crueldade de todos aqueles 
mortos e feridos, o sacrifício de todos 
os que morrem batendo-se, ou são 
mortos sem que se batam, que pesa 
duramente na alma: é a estupidez que 
sacrifica vidas e haveres a qualquer 
coisa inevitavelmente inútil. 

Todos os ideais e todas as ambições 
são um desvairo de comadres homens. 
Não há império que valha que por ele 
se parta uma boneca de criança. Não 
há ideal que mereça o sacrifício de um 
comboio de lata. Que império é útil ou 
que ideal profícuo? 

Tudo é humanidade, e a humanidade 
é sempre a mesma - variável mas 
inaperfeiçoável, oscilante mas 
improgressiva. Perante o curso 
inimplorável das coisas, a vida que 
tivemos sem saber como e perderemos 

sem saber quando, o jogo de mil 
xadrezes que é a vida em comum 
e luta, o tédio de contemplar sem 
utilidade o que se não realiza nunca - 
que pode fazer o sábio senão pedir o 
repouso, o não ter que pensar em viver, 
pois basta ter que viver, um pouco 
de lugar ao sol e ao ar e ao menos o 
sonho de que há paz do lado de lá dos 
montes. 

Fernando Pessoa, in "Livro do 
Desassossego"
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29 de Abril

info@mitpenha.pt | 913 861 771 | 253 408 129 

acesso Livre

TRÊS MARCAS CRIAM O SEU MOMENTO!

Um dia repleto de surpresas
a pensar em si!

PARA MAIS INFORMAÇÕES:
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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

08

24

07

16

28

12

26

TRADIÇÕES DA PÁSCOA

ANIVERSÁRIO
CASA DA MEMÓRIA

CAPITÃO FAUSTO NA CIDADE-BERÇO

O ATELIER DE
BARROSO DA FONTE

COTIKOS
FAJÃ DA QUEBRADA NOVA

ENCONTRO
“SER MULHER NO SÉCULO XXI”

A CASA DO ARCEBISPO D. JOSÉ DE BRAGANÇA
(‘CASA DOS COUTOS’)
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T3 VILLAS FLOR

VENDIDO
EM 4 DIAS

T3 PORTAS DO CONDADO

VENDIDO
EM 10 DIAS

T3 CENTRO DA CIDADE

VENDIDO
EM 8 DIAS

T3 JUNTO AO COMPLEXO

VENDIDO
EM 4 DIAS
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A CASA DA MEMÓRIA CELEBRA O PRIMEIRO ANIVERSÁRIO.
AS ANTIGAS NAVES INDUSTRIAIS DA FÁBRICA DE PLÁSTICOS 
PÁTRIA, NA AVENIDA CONDE DE MARGARIDE TORNARAM-SE NUM 
IMPORTANTE PÓLO MUSEOLÓGICO DE CONTORNOS DIFERENTES 
DAQUILO QUE É HABITUAL.

CASA DA MEMÓRIA: UM ANO 
DE PORTAS ABERTAS

CASA DA MEMÓRIA

TEXTO E FOTOGRAFIAS:  RUI DIAS

No dia 25 de Abril a Casa da Memória 
celebra um ano. Entre 22 e 25 de Abril 
são propostas diversas actividades para 
assinalar a data.

No sábado, dia 22, há conversas com a 
filósofa Maria Matos Graça e uma oficina 
para os mais novos, ao mesmo tempo de-
corre “MnemoZine” de Carina Oliveira. No 
dia 23, em mais uma edição de “Domingos 
em Casa” explora-se a relação entre o 
Largo de Toural e a memória vimaranense. 
No Domingo, ao longo da tarde, há ainda 
ocasião para inaugurar a exposição “Me-
mento”. Na véspera do feriado a pergunta 
que fica no ar é: “onde estava no 25 de 
Abril?”

Não possuindo acervo próprio a Casa 
da Memória serve-se do que existe nos 
equipamentos culturais, instituições e 
associações da cidade e cria novas opor-
tunidades para a sua descoberta pelos 
vimaranenses e pelos visitantes. 

A CASA DA MEMÓRIA TEM-
SE REVELADO COMO UMA 
FORMA DIFERENTE DE 
MOSTRAR A “COMUNIDA-
DE” E O “TERRITÓRIO” DE 
GUIMARÃES

Numa perspectiva de presente, passado e 
futuro. Uma réplica da espada de D. Afon-
so Henriques, um jogo que permite alterar 
a paisagem urbana, a interpretação das 
Festas Nicolinas, da Marcha Gualteriana 
e das Claques do Vitória, demonstram a 
diversidade e a abrangência do olhar que 
a Casa da Memória lança sobre Guimarães 
e a sua alma.

O balanço deste primeiro ano de atividade 
faz-se com mais de sete mil visitantes, dez 
por cento dos quais logo nas primeiras 
semanas. "Estamos fora do roteiro turís-
tico habitual", assume a diretora, Catarina 
Pereira, para quem estes números não 
são satisfatórios.

T3 VILLAS FLOR

VENDIDO
EM 4 DIAS

T3 PORTAS DO CONDADO

VENDIDO
EM 10 DIAS

T3 CENTRO DA CIDADE

VENDIDO
EM 8 DIAS

T3 JUNTO AO COMPLEXO

VENDIDO
EM 4 DIAS
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AS TRADIÇÕES DA PÁSCOA ACONTECEM ESPECIALMENTE NAS ZONAS RURAIS, 
EMBORA NAS PARÓQUIAS URBANAS TAMBÉM SE REALIZEM, 
E A MAIS GUIMARÃES FOI PERCEBER O SENTIDO DOS COSTUMES. 

QUANDO UM RAMO DE OLIVEIRA OU UM BEIJO
PODEM TER UM SIGNIFICADO DIFERENTE  

PÁSCOA

TEXTO: DIOGO OLIVEIRA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

A principal tradição da Páscoa é o 
compasso. Esta visita pascal acontece 
no domingo de Páscoa ou na segun-
da-feira seguinte e é conduzida pelo 
pároco que leva a cruz a casa das 
famílias. É nesta altura que os cristãos 
são chamados a dar o seu contributo 
para o sustento do padre, o chamado 
folar, que pode ser em dinheiro ou em 
géneros.

O Padre Antunes, conta que este 
momento ser serve para anunciar aos 
paroquianos que Cristo ressuscitou. 
“O sentido do compasso é ir de casa 
de casa, como fizeram as mulheres na 
história. Quando foram ao túmulo ver o 
corpo de Jesus encontraram o sepul-
cro aberto e alguém lhes disse: ‘Quem 
procurais? Jesus? Não está aqui. Res-
suscitou!’. E elas foram anunciar esta 
novidade aos apóstolos, a ressurreição 
de Jesus”, explicou.

Na sequência deste acontecimento, os 
párocos anunciam hoje em dia a res-
surreição de Jesus, dizendo “Cristo está 
vivo”, esclareceu o Padre Antunes.

Na cidade, o compasso encontra cada 
vez mais a porta fechada, o Padre 
Antunes pensa que o “comodismo”, o 
facto das pessoas se “deslocarem para 
as aldeias”, onde a tradição é mais so-
lenizada e o ambiente urbano faz com 
que se “perca o sentido da visita”. Por 
estas razões, fica um “obrigado” por se 
manifestar, pois esse momento só pode 
ser realizado quando se beija a cruz.       

QUARESMA NÃO SIGNIFICA 
COMER PEIXE

O tempo da Quaresma, os 40 dias que 
antecedem a Páscoa, também continua 
a ser marcado pelas tradições, embora 
com adaptações aos tempos modernos. 

Aqui a Igreja continua a recomendar o 
jejum, a oração e a esmola.

Ou seja, os católicos devem privar-se 
de algumas coisas materiais e fazer 
sacrifícios, dando o resultado dessa re-
núncia aos mais pobres. A regra de não 
comer carne inclui-se nesta privação e 
vem de um tempo em que a carne era 
um alimento apenas acessível aos mais 
ricos. Por isso, apesar de continuar a 
afirmar que o jejum da carne é obriga-
tório nas sextas-feiras da Quaresma, 
a Igreja lembra que o objetivo não é 
apenas substituí-la por outro alimento 
qualquer, mas sim fazer uma refeição 
ligeira. Todo o tempo da Quaresma 
deve ser vivido como tempo de reflexão 
e oração.

“Quaresma é parar. É ver como anda a 
minha vida. Depois é fazer um apelo ao 
jejum, à abstinência, oração e partilha. 
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ww w.agostinhosousa.pt
PRAZINS (SANTA EUFÉMIA)

Vivenda T4 em ter reno com 7000m2. Em lugar 
elevado em relação às habitações ci rcundantes.

AS15025

690.000€

SELHO, GUIMARÃES
Excelente Moradia individual em lote de 

10.000 m2. Projecto aprovado de construção.

KWPT503141

450.000€

SÃO LOURENÇO DE SANDE, GUIMARÃES
Fantástica Moradia T4, toda murada. Boa 
exposição sola r, Churrasqueira e Ja rdim.

KWPT510121

320.000€

POLIMONEY - Mediação Imobiliária Unipessoal, Lda
AMI 13249

É verdade, é a galinha que põe ovos, 
mas foi o coelho quem ficou associa-
do à Páscoa. Símbolo de fertilidade, 
juntou-se ao ovo na celebração do 
renascimento de Cristo. Antes da Pás-
coa cristã, já havia ovos da Páscoa para 
celebrar a Primavera. 

Quem nunca acordou na manhã do 
domingo de Páscoa para procurar 
ovos escondidos no jardim? Ou passou 
horas a pintar ovos que se partiam na 
tentativa de os esvaziar, alimentando 
gargalhadas e memórias familia-
res? Tradição milenar associada ao 
Cristianismo, os ovos da Páscoa têm 
uma origem ainda mais remota e pagã. 
Muitos séculos antes do nascimento 
de Cristo, no Equinócio da Primavera, a 
21 de março, já se trocavam ovos para 
celebrar o fim do Inverno e a chegada 
da estação das colheitas, mais amena 
e com promessa de abundância. Para 
obterem os benefícios dos "Deuses das 
Colheitas", os agricultores enterravam 
ovos nas suas terras.

Esta celebração pagã do festejo da 
Primavera diluiu-se mais tarde nas 
celebrações da Páscoa cristã e da 
Semana Santa, que assinalam a morte 
e ressurreição de Jesus. Nessa altura, 
o ovo passou a transportar consigo o 
simbolismo do renascimento de Cristo. 
Começaram a pintar-se ovos de gali-
nha, de cores garridas, para festejar.

OS COELHOS
NÃO PÕEM OVOS?

O jejum, mais do que abstinência de 
carnes, é um convite a que se abstenha 
de luxos ou maus juízos. No caso da 
alimentação é uma refeição simples e 
pobre”, sublinhou o pároco.

UM RAMO POR 
UMA ROSCA

Uma tradição do povo. Momento em 
que o padrinho recebe um ramo de oli-
veira, fruto da celebração de “Domingo 
de Ramos”, e entrega ao seu afilhado 
uma rosca que já foi de trigo, mas que 
agora se transformou em pão-de-ló 
ou numa quantia monetária. A tradição 
nasceu no momento em que se procla-
mou Jesus Cristo com os ramos de oli-
veira e foi transportada para o momen-
to do batismo. “O padrinho recebe no 
batismo o raminho e depois agradece 
com uma prendinha no domingo de 
Páscoa”, narrou o Padre Antunes. 

PORQUE É QUE O DIA DE 
PÁSCOA ESTÁ SEMPRE A 
MUDAR?

Tudo depende do calendário que segui-
mos. A Páscoa, dia em que os cristãos 
celebram a ressurreição de Jesus Cristo, 
ocorre no primeiro domingo após a 
"Lua Cheia Pascal" (a primeira lua cheia 
de Primavera).
Esta lua cheia ocorre sempre após o 
equinócio de Primavera, estipulado 
como sendo a 21 de Março pela Igreja 
Cristã no Concílio de Niceia, em 325 
D.C., e pelo calendário gregoriano, intro-
duzido pelo Papa Gregório XIII, em 1582. 
Assim sendo, a Páscoa pode calhar 
entre os dias 22 de Março e 25 de Abril.
É também por isso que os dias que an-
tecedem o Domingo de Páscoa, como 
a Quarta-feira de Cinzas e a Sexta-feira 
Santa, são considerados "festividades 
móveis".
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GUIMARÃES ARTE E CULTURA
ABRIL 2017

AGENDA

LINCE
08 DE MARÇO - 21H30 
CCVF -  Café Concerto  
 
O Westway Lab conta com prata da 
casa no último dia de festival. Lince, 
projeto da vimaranense Sofia Ribeiro, 
abre uma noite de concertos que vão 
ocupar todas as salas do CCVF.

ORQUESTRA DE 
GUIMARÃES
14 DE ABRIL - 22H00 
CCVF - Grande Auditório

A Orquestra de Guimarães propõe para 
este concerto uma viagem a uma das 
maiores obras de Felix Mendelssohn 
(1809-1847), a sua 2ª Sinfonia em si 
bemol Op. 52 “Lobgesang” (Canto de 
Louvor).

FESTIVAL DE MÚSICA 
RELIGIOSA
DE 02 A 16 DE ABRIL
Vários Locais

O Festival de Música Religiosa de Gui-
marães 2017, na continuidade do êxito 
alcançado no ano passado junto da 
população local e visitante, vem ofere-
cer novamente de uma forma intensa 
o disfrute da grande música que foi 
composta ao longo dos séculos sob o 
signo da religião.

DOÇARIA CONVETUAL
DE 07 A 09 DE ABRIL - 17H00 
Câmara Municipal de Guimarães 

Todos os anos, o edifício da Câmara 
Municipal de Guimarães abre as portas 
do seu claustro para apresentar o me-
lhor da doçaria conventual.

WESTWAY LAB 2017
DE 05 A 08 DE ABRIL 
Vários Locais

É o carimbo de vários artistas e bandas 
para um nível acima. O Westway Lab vai 
chegar a Guimarães entre os dias 5 e 
8 de Abril e vai colocar toda a cidade a 
correr para apanhar todos os concertos.

SOM DE GMR: EL RUPE
28 DE ABRIL - 24H00 
CCVF -  Café Concerto 

Os El Rupe são um trio que procura 
refletir e redescobrir-se a si próprio na 
criação de novas texturas. “Suite 3,14”, o 
segundo disco do projeto vimaranense.

THE GIFT
21 DE ABRIL - 22H00
CCVF - Grande Auditório

Guimarães será uma das primeiras cida-
des a receber a digressão da apresenta-
ção do novo álbum dos The Gift, “Altar”. 

VESPA
20 E 22 DE ABRIL - 22H00 
CCVF - Pequeno Auditório

O Centro Cultural Vila Flor recebe a 
estreia absoluta da nova criação de 
Rui Horta, um solo, interpretado pelo 
próprio. Após 30 anos de ausência, Rui 
Horta regressa, assim, ao palco.

UHF - SINFÓNICO 
01 DE ABRIL - 22H00 
Multiusos de Guimarães 

Os UHF sobem ao palco do Multiusos 
de Guimarães com a Orquestra Nacio-
nal de Jovens, sob a direção do Maes-
tro Cristiano Silva

VERANEANTES
01 DE ABRIL - 21H30
CCVF - Grande Auditório

Com esta peça, o encenador Nuno 
Cardoso retoma o périplo pelo reportó-
rio da dramaturgia russa, depois de “A 
Gaivota” e “As Três Irmãs”, peças que 
subiram ao palco do CCVF em 2010 e 
2011, respetivamente.
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NO PASSADO DIA 10 DE MARÇO FOI INAUGURADA EM CALDAS DAS TAIPAS A 
CLICKVIAJA.COM, UMA AGÊNCIA DE VIAGENS COM A GESTÃO DO GRUPO VILA MARITA.

PESSOAS NÃO FAZEM VIAGENS, 
VIAGENS É QUE FAZEM PESSOAS 

JOHN STEINBECK 

CLICKVIAJA.COM CALDAS DAS TAIPAS

Algumas dezenas de amigos marcaram 
presença na inauguração da Agência de 
viagens Clickviaja.com Caldas das Taipas, 
entre eles, o atual presidente da Câma-
ra Municipal de Guimarães, Domingos 
Bragança, que enalteceu o “ empreende-
dorismo do Grupo Vila Marita que, desde 
há uns largos anos tem reforçado a sua 
posição no setor da hotelaria e agora 
diversifica a sua área de negócios com a 
abertura da agência de viagens. Muitos 
parabéns e muito sucesso”. Desejou o 
autarca.

Esta agência nasce do desejo de Cristina 
Marques, a responsável pela agência, em 
proporcionar viagens de sonho, oferecen-
do as melhores soluções de viagens com 
qualidade e rapidez, e um atendimento 
cuidado e permanente.

“Estamos prontos para ajudar e para 
aconselhar o melhor destino para as férias 
ou viagens. A Clickviaja.com garante-
nos a escolha dos melhores operadores 
nacionais e internacionais e a reserva de 
viagens com a segurança que os clientes 
desejam. A Clickviaja.com Caldas das 
Taipas será uma referência em Guimarães 
entre as agências de viagens, uma em-
presa competitiva, inovadora, e eficiente.” 
Acrescenta a responsável.

Dê asas aos seus sonhos!

CLICKVIAJA.COM CALDAS DAS TAIPAS
Av 25 de Abril, loja5
4805 - 083 Caldas das Taipas
Guimarães
Tlf. 253 556 997

caldasdastaipas@clickviaja.com

FOTOGRAFIAS: ALBERTO ALVES
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MARÇO É O MÊS EM QUE SE CELEBRA O DIA DA MULHER, E ABRIL O MÊS QUE CONOTA A LIBERDADE.

ENCONTRO “SER MULHER NO SÉCULO XXI”
DIA DA MULHER

TEXTO: SOFIA CUNHA ROCHA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

E porque quando se fala no género 
feminino, liberdade é um termo indis-
sociável, André Coelho Lima candidato 
à câmara pela coligação Juntos por 
Guimarães, promoveu um encontro 
no dia 10 do mês volvido, entre várias 
mulheres que detêm um papel de des-
taque no concelho vimaranense. 

Desporto, Medicina ou Investigação são 
apenas algumas das áreas a que estão 
ligadas as várias figuras femininas que 
reuniram numa unidade hoteleira vima-
ranense. O intento da reunião vincou 
uma conversa num registo “informal”, 
que levou à troca de ideias acerca das 
dificuldades e barreiras encontradas 
num mundo maioritariamente mascu-
lino, e onde a luta pela emancipação 
feminina ainda se trava.

André Coelho Lima renunciou, por 
momentos, à sua própria voz para “para 
a dar a quem percebe melhor do que 
ninguém o seu próprio género”, segun-
do o próprio. As convidadas presentes 
trocaram ideias, reflexões, objetivos de 
vida, medos e conquistas. Cientes de 
que num mundo engravatado, a voz 
feminina (ainda) carece de afirmação, 
sem receio, mostraram que a força e a 
vontade que possuem serão sempre 
maiores do que qualquer imposição 
social predefinida.

Mostraram que o mundo também 
pertence às mulheres, sem máscaras e 
sem filtros, com a garra intrínseca que 
lhes é característica.
Vida social vs vida profissional, quotas, 
progressão na carreira ou posição em 
cargos de topo foram apenas alguns 

dos pontos abordados durante a con-
versa.

(Neste encontro estiveram presen-
tes: Maria Vieira da Silva (consultora 
programas de cooperação UE e ONU); 
Inês Doutel de Almeida (investigadora 
i3s; vencedora prémio "Mulheres na 
Ciência"); Vânia Dias da Silva (deputa-
da Assembleia da República); Natália 
Fernandes (presidente de junta de 
freguesia); Sandra Fernandes (empresá-
ria; administradora J.Pereira Fernandes); 
Ana Mota (associação «Os Incríveis»); 
Sara Coutinho (voluntária); Ilda Pereira 
(atleta BTT); Isabel Fernandes (Paço dos 
Duques de Bragança / Museu de Alber-
to Sampaio); Susana Abreu (designer; 
figurinista); Maria Manuela Alcântara 
(professora; historiadora); Conceição 
Príncipe (médica); Judite Dias (Obra 
Social Sagrado Coração de Maria – Vila 
Pouca).

“Mesmo que uma mulher consiga con-
ciliar a vida pessoal com a vida profis-
sional, porque tem uma boa retaguarda 
e tudo o que é possível, mesmo assim, 
para chegar ao topo é muito difícil, por-
que quem a poderá levar ao topo são 
homens. A maioria são homens e há 
homens que quando uma mulher chega 
fazem de tudo para a pôr fora” 
Conceição Príncipe

“De facto é preciso vontade, é preciso 
afirmarmo-nos e é preciso saber abdi-
car. Nós podemos ter todas as leis mas 
a realidade vai estar a anos-luz das leis 
e o pior problema somos nós, mulheres, 
que nos escondemos atrás de certas 
coisas e vitimizamo-nos. É mentira, o 
mundo está aos nossos pés. Vai dar 
luta, garantidamente, mas não adianta 
o discurso de “não posso por causa do 
homem ou por causa daquilo. É mais, 
não posso porque não quero” “Eu sou o 
meu mecânico, sou a minha nutricionis-
ta, sou a minha diretora desportiva. Se 
me perguntarem porque é que eu faço 
isto? Porque eu quero fazer, é a minha 
vontade.”
Ilda Pereira

“Um aspeto que eu não concordo são 
as quotas para as mulheres, porque 
isso de certo modo inferioriza a mulher, 
sobretudo quem for para um cargo 
nessas situações e que tem de fazer o 
dobro do que faria se não fosse nessas 
condições. Creio que haverá outras ma-
neiras, eu creio que uma das grandes 
barreiras para as mulheres é que elas 
não atingem lugares de topo, é a difi-
culdade de conciliar o papel de mulher, 
de mãe e a parte profissional”
Manuela Alcântara
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AZUL DOMINANTE – A COR DESTA PRIMAVERA
POR SOFIA CUNHA ROCHA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

NOVIDADE EM GUIMARÃES

BOM GOSTO E GLAMOUR

É inaugurada no próxima dia 15 de abril, 
pelas 15h00, a Pérola Rosa, um novo espa-
ço que pretende marcar as tendências de 
moda na cidade berço. 

Na Pérola Rosa estarão disponíveis concei-
tuadas marcas de roupa nacionais como a 
Cafofo, Ruga e Seissa; peças de joalharia de 
autor (prata); peças que conjugam ouro e 

A estação que agora chegou alimenta a 
nossa imaginação com tons suaves, leves 
e ultra femininos. Se outrora o azul era uma 
cor rapidamente associada ao universo 
masculino, agora reinventa-se, mais claro e 
com um toque mágico.

Camisas, calças, tops, acessórios e sapa-
tos que dão cor ao seu armário e alteram 
qualquer look. Em azul-escuro ou azul-be-
bé, a diferença é marcada pela tonalidade 
agradável e pelo ar “inocente” que qualquer 
peça nesta cor oferece.

O meu conselho? 

Atreva-se a misturar peças azuis com peças 
e acessórios de cor verde, cor-de-rosa ou 
vermelho. A combinação é perfeita e dá um 
toque irreverente.
Em casos mais formais, opte por usar um 
look azul integral. No dia-a-dia, as gangas 
e as peças brancas são elementos-chave 
para obter um outfit feminino e agradável.
O segredo? Os pormenores, como os cris-
tais ou as riscas verticais.

A PROVAR

O calor está a aproximar-se a passos largos 
e os fins-de-semana, bem como os finais 
de tarde prolongados, convidam a conver-
sas em esplanadas… e a gelados!
Os gelados artesanais têm ganho cada vez 
mais força e já há quem não os troque por 
nada.
O velho pregão dos vendedores de gelados, 
sobre o “fruta ou chocolate?”, reproduziu-se 
num mundo de sabores, mais artesanais e 
mais sofisticados. Novas propostas, sabores 
infinitos, combinações improváveis e um 
sem número de adições a poderem ser 
feitas através de toppings, gomas, bolachas 
em pedaços, fruta, açaí,… basta imaginação!

Às gelatarias de sempre, onde íamos quan-
do éramos crianças, juntam-se agora novas 
propostas, inspiradas nas tradições italianas 
e arredores. Na cidade, existem já vários 
sítios com sugestões irresistíveis.

Pérola Rosa
Rua de Camões nº 120 Guimarães
Facebook.com/perolarosamoda

prata, e ainda acessórios de moda.
Em abril, Guimarães vê nascer um espaço 
diferente e único, onde a moda e a beleza 
se conjugam.

A moda vai invadir a cidade. Prepare-se.
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nieta-atelier.com

Avenida D. João IV, Galerias D. João IV Loja 2  4810-534 Guimarães
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UM POLÉMICO, UM CONHECEDOR DE CAUSAS, BARROSO DA FONTE TROCOU MONTALEGRE POR 
GUIMARÃES. UMA HISTÓRIA VIVA QUE PODE SER ACOMPANHADA COM AS NARRATIVAS DE QUEM 
PRESENCIOU A EVOLUÇÃO DE GUIMARÃES AO LONGO DAS ÚLTIMAS DÉCADAS.

O ATELIER DE BARROSO DA FONTE, 
VISTO ATRAVÉS DE HISTÓRIAS

SOCIEDADE

TEXTO: DIOGO OLIVEIRA • FOTOGRAFIAS: JOÃO BASTOS

No atelier de Barroso da Fonte, na ave-
nida S. Gonçalo, a luz entra a rodos. O 
edifício junto ao estádio do Rei alberga 
algumas das obras deste transmonta-
no barrosão, que aos 78 anos continua 
a fazer do atelier a sua segunda casa. 

Pela sala decorada com livros, jornais 
ou fotos, encontram-se muitas das 
obras de arte oferecidas, como por 
exemplo, um quadro de José Guima-
rães. "Isto foi tudo oferecido”, conta 
Barroso da Fonte apontando para os 
vários quadros. Um deles, do famoso 
artista plástico vimaranense, tem um 
valor monetário assinalável. “Na altura 
ele disse-me que valia cinco mil contos. 
Imagine hoje… Mas eu não quero vender 
nada”, sublinhou.

Noutra sala, repousam várias estantes 
preenchidas com jornais, alguns deles 
embutidos em micas a cobrir o papel, a 
lembrar um estúdio de fotografia, que 
encaixam harmoniosamente em molas. 
Tudo aqui tem história. Cada exemplar 
tem uma data ou um título, que perten-
cem a jornais, sobretudo, vimaranenses. 
Neste espaço, uma notícia conta uma 
narrativa de um jornal que já passou à 
história.

E, no entanto, todos os jornais estão 
organizados, numa tentativa de preser-
var a história, e com um objetivo: que 
no futuro se possa apresentar o que se 
fez no passado. É isso que faz com que 
Barroso da Fonte se sinta "bem" por 
armazenar tanta quantidade de papel. 
“Quando eu desaparecer ninguém vai 
querer saber disto”, desabafa, despreo-
cupado com os custos inerentes para 
manter o “estabelecimento” aberto. 
Além de que isso não o impede de 
querer criar uma exposição pública com 
todos os jornais.

É um homem simples, educado e de 
sorriso fácil, feliz por estar a viver em 
Guimarães, para onde a mulher, vimara-
nense, o arrastou quando trabalhava na 
cidade transmontana. “Como normal-
mente acontece, são as mulheres que 
trazem os homens para a sua cidade”.

AUTOR DE MEIA CENTENA 
DE TÍTULOS 

Vem do lar de dez irmãos e traz as cica-
trizes da foice ou do gadanho, Barroso da 
Fonte apresenta uma das caraterísticas 
descendentes dos pais: a frontalidade 
transmontana barrosã. É daqueles portu-
gueses que subindo a pulso alcançam o 
pódio da estabilidade moral e social que 
distingue os homens de bem.
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Foi o autor de meia centena de títulos, 
entre os quais “D. Afonso Henriques – 
Um Rei polémico” e “D. Afonso Henri-
ques 900 anos”. O gosto pela história 
está omnipresente nas suas conversas 
e quando chegou a altura de defender 
D. Afonso Henriques, ergueu as suas 
“espadas” ou argumentos para refutar 
a ideia que o primeiro rei de Portugal 
nasceu em Viseu e liderou a contesta-
ção à teoria de Almeida Fernandes. “Eu 
ganhei a batalha contra a Academia 
Portuguesa de História e a professora 
Manuela Mendonça. Acabou a teoria de 
Viseu”, vincou.

Barroso da Fonte venceu ainda o 
“Prémio Nacional de Poesia Fernão de 
Magalhães Gonçalves 2015”. Trata-se de 
um galardão anual atribuído pela edi-
tora Tartaruga, instituído pelas câmaras 
municipais de Chaves e Murça, que tem 
dado a conhecer muitos dos autores 
contemporâneos, nomeadamente os 
trasmontanos.

UM LUGAR NA HISTÓRIA 
DA IMPRENSA VIMARANENSE

Criou ainda o Gabinete de Imprensa do 
qual é o sócio número um e de que se 
orgulha, juntamente com Simão Freitas 
e Fernando Tavares. “Nós, os jornalistas 
não tínhamos direitos nenhuns. Se um 
jornalista colocasse um pé na poça ti-
nha que ir a tribunal. Só os sindicalistas 
tinham carteira profissional. A carteira 
profissional também existe por meu 
intermédio”, disse.
Ver o orgulho nos olhos de quem faz é 
o que o move. Uma grande parte dele 
quer "dar um exemplo", criar uma ética 
e uma consciência para que fiquem 
disponíveis para todos estes pequenos 
"pedaços da história". Nos entretantos, 
segue encantado com "montra" e a 
satisfação de quem lá entra. As portas 
estão abertas e não deveremos demo-
rar muito a ter mais notícias suas.

Licenciado em filosofia, mestre 
em filosofia e cultura portuguesa 

e doutorando na Universidade 
do Minho, desde o ano 2000, é 
jornalista há 60 anos e esteve 

ligado à imprensa vimaranense e 
do resto do país.

Foi diretor do semanário
O Comércio de Guimarães

(do ano 100 ao 110) e criou e 
dirigiu A Voz de Guimarães.
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O MEZANINO PROMETE TRANSFORMAR GUIMARÃES.
INSERIDO NO CASCO HISTÓRICO DA CIDADE, O MEZANINO SURGE 
DA REABILITAÇÃO DE UM EDIFICIO, CUJA INERVENÇÃO PROCUROU 
MANTER A SUA TRAÇA ORIGINAL, E QUE SITA NO NOVO LARGO DE 
DONÃES, O LARGO QUE GANHOU AGORA UMA NOVA VIDA.

O projeto de arquitetura e decoração 
foi desenvolvido pelas arquitetas Maria 
João Carneiro e Diana Santos Silva, que 
procuraram criar algo novo e dife-
rente do que existe nas ruas vizinhas 
na cidade berço. A ideia foi criar um 
ambiente mais intimista, requintado 
e dirigido a uma faixa etária superior 
aquela que predomina nesta área da 
cidade. 

“Todo o mobiliário é de traça clássi-
ca, as paredes surgem como pano de 
fundo para diversas peças da autoria 
do pintor José de Guimarães, e a cons-
trução de um painel de azulejo com 
mais de 40 m2, tipicamente português 
em azul-cobalto, pintado a mão, vem 
oferecer ao Mezanino e à cidade um 
pouco dos marcos da nossa cultura, 
enriquecendo assim a identidade deste 
novo espaço”. Referem as responsáveis 
pelo projeto de recuperação.

MEZANINO
LARGO DE DONÃES – CENTRO HISTÓRICO

FOTOGRAFIAS:  JOÃO BASTOS

O ritmo do Largo será marcado pelos 
diferentes momentos que acontece-
rão no Mezanino ao longo do dia. Para 
o almoço, é apresentado um menu 
executivo, durante a tarde o snack 
fará as honras à casa, e o jantar será 
servido entre as 20h e as 23h, sendo 
que depois da cozinha fechar, sugere-
se novamente o snack e finger-food, 
reinventado pelo chef Luís Ribeiro. O 
serviço de bar é também garantia de 
uma boa experiência.

O chef responsável pela cozinha do 
Mezanino é o vimaranense Luís Ribeiro. 
Com passagens pelas cozinhas do The 
Artist Porto Hotel & Bistrô, Vatel-Mar-
tigny (Suíça) e em restaurantes com 
estrela Michelin como o Pedro Lemos 
no Porto e o Disfrutar em Barcelona, 
Luís foi  agora convidado a assumir este 
desafio.
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As arquitectas acreditam que Guima-
rães é o lugar certo para o Mezanino.

“Muita coisa acontece no centro da 
cidade. As pessoas saem a rua, vêm 
espetáculos, gostam de conhecer 
novos conceitos, e fundamentalmente 
são muito territoriais. “O “vimaranense 
consome Guimarães”, valoriza projetos 
que acreditam na cidade. Como se isto 

não bastasse, Guimarães é património 
Cultural da Humanidade, preservado de 
forma exemplar.

Aqui, e acima de tudo, vive-se esse 
património. Grande parte da animação 
da cidade acontece nos meandros 
do casco histórico, que jamais estará 
adormecido. Este é o brilho da cidade e 
a razão pela qual aqui estamos.”

“FOI FÁCIL DEFINIR O CON-
CEITO QUE QUEREMOS 
TRABALHAR. O NOSSO 
OBJECTIVO É SERVIR UMA 
COZINHA DE SABOR, COM 
INGREDIENTES DE QUALI-
DADE E SEMPRE FRESCOS. 
EXPLORAR A CRIATIVIDADE 
E TER UMA APRESENTAÇÃO 
CUIDADA. QUEREMOS SER 
DIFERENTES" Chef Luís Ribeiro
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Pessoas amigas, algumas com familiares 
magistrados do Ministério Público (MP) 
questionaram-me recentemente o porquê 
da minha descrença em tal organismo.

Antes de ir ao proposto, é de bom-tom 
afirmarmos que, como todos, aceitamos a 
justiça como o último reduto divisor entre 
a barbárie e a civilização. E assim sendo, o 
MP é, forçosamente, uma entidade defen-
sora da órbita civilizacional. Quando acusa 
faz o seu trabalho e, fazendo-o bem, nada 
há a dizer. Esse papel de agente identifica-
dor da violação – qual Tomás Torquemada 
– deve ser entendido como o consequente 
apontador de dedo aos profanadores da 
sagrada escritura dos que vivem comum-
mente e em paz, assim contribuindo para 
uma sociedade sã. Portanto, admitamos 
em forma de declaração de interesses: o 
MP não só é uma importante instituição 
da justiça como também, aos olhos do 
cidadão, encontra-se representado em si 
o primeiro passo para o conhecimento, 
denuncia e condenação do ato poten-
cialmente ilícito. Mas há algo que não é 
possível esquecer: o MP é uma parte. Não 
é a totalidade da justiça. O que afirma 
vai a escrutínio, perdendo umas vezes e 
ganhando outras.

Desta forma, por muito alarde dado ao 
que se afirma ser o princípio da presun-
ção da inocência, é necessário manter em 
presença que essa presunção já não é de 
todo possível a partir do momento em que 
o MP, antes de “acusar”, promove o público 
conhecimento das suas suspeitas, para 
tanto usando a imprensa, explorando as-
sim o que já percebeu ser um manã, con-
tando um tipo informação no qual alguns 
jornalistas julgam sê-lo melhor ao trans-
formarem o MP – parte acusadora – numa 
fonte credível de um processo onde, até 
a esse momento, o único interessado é… 
o próprio MP. Muitos anos trabalhando no 
jornalismo opus-me sempre que se trans-

formasse a acusação judicial num título ou 
numa abertura de noticiário. Atualmente 
é normal apresentarem-se, acriticamente, 
notícias baseadas numa parte. 

É claro que o MP explora sem parcimónia a 
iliteracia judicial dos portugueses e o caso 
do ex-primeiro ministro José Sócrates é um 
bom exemplo. (Parêntesis para afirmar que 
nada devo a Sócrates mas que tudo devo 
à cidadania: hoje ele, amanhã eu e a seguir 
o leitor deste texto). Para a maior parte 
das pessoas a justiça “já condenou” Sócra-
tes pouco se importando se para tal é ou 
não necessário um julgamento. Quem co-
nhece estas coisas da justiça e a elas está 
habituado, percebeu, desde o início, que a 
diversidade de imputações a José Sócrates 
não era normal. Nem podiam constituir 
um processo. Os dados hoje conhecidos 
gerariam dezenas – se não centenas – de 
processos e fazem de Sócrates um cri-
minoso em atividade quase permanente. 
Já se percebeu que, este caso, apesar de 
anos a investigar, o MP navega mais em 
lodo do que em águas límpidas. E isso não 
é de espantar.

Anos a fio lendo processos judiciais, por 
deveres de vários ofícios, fizeram-me 
construir uma imagem pouco abonatória 
do MP. Em grande parte dos textos de 
acusação vertidos para os autos sobre 
crimes semipúblicos, dei-me conta que o 
acompanhamento da acusação se resumia 
à transcrição ipsis verbis da queixa par-
ticular. Nem um acrescento, uma vírgula 
que fosse! Há passagens tão fidedignas ao 
ponto dos erros ortográficos do advogado 
aparecem na transcrição “assumida” pelo 
representante do MP como coisa sua. 
Quando os processos eram apensados 
em papel, muitas vezes alguns advogados 
deixavam seguir, desinteressadamente, 
uma disquete ou um CD.
No longínquo ano de 2001, uma notifi-
cação policial mandava-me comparecer 

ARTIGO DE OPINIÃO

MISTÉRIOS DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO
TEXTO: ESSER JORGE SILVA • FOTOGRAFIA: JOAQUIM LOPES

na esquadra. Aí presente fui informado 
que corria contra mim, numa comarca do 
centro do país, um processo-crime por 
emissão de cheque sem cobertura. Foi o 
maior dos choques! Como podia ser? Na 
manhã do dia seguinte, quando a porta 
da secretaria do MP local abriu, já eu lá 
estava. Nem dormira contando as horas. 
Era simplesmente incompreensível que 
eu tivesse assinado, em 2001, um cheque 
sem cobertura. Ainda mais de uma em-
presa onde eu fora administrador e saíra 
em 1995. Pedi para ver a queixa e, perante 
o cheque, chamei o funcionário escrivão: 
que me indicasse onde estava a minha as-
sinatura? O senhor olhou para o bilhete de 
identidade, a seguir olhou para o cheque 
e perante as assinaturas de um Francisco 
e uma Maria, declarou o óbvio: que não a 
via. Pedi para ser imediatamente atendido 
pelo representante do MP mas este não 
se dignou a tal. O motivo estava à vista: a 
acusação do MP era exatamente igual à 
queixa do banco que recebera o cheque, 
imputando-me uma assinatura que, nem 
tão pouco mais ou menos, podia ser a 
minha. Bastava ter olhado. 
  
Tive de contratar advogado que, perante 
o inusitado, decidiu agir pro bono. Este 
pediu a instrução do processo num único 
parágrafo. Meses depois, estávamos todos 
reunidos na sala do tribunal local, no qual 
uma juíza ajuizou. Foi tudo muito ridículo: 
uma pessoa do banco fez de conta que 
testemunhava, afirmando o óbvio: não era 
a minha assinatura! Eu acusado, fingia de 
acusado o melhor que sabia e podia. En-
quanto isso, olhava fixamente para a se-
nhora doutora representante do MP. Esta, 
com os olhos fixados no chão, olhava para 
os pés. Um escrivão fingia que escrevia. 
O meu advogado sorria sem fingir. Pode ir 
em paz, disse a juíza. Fui-me. Presumo que 
fez-se justiça.

Esser Jorge Silva  Sociólogo
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EU DESENHAVA AS 
PAREDES TODAS 
E A MINHA AVÓ 
FICAVA FURIOSA.
Vasco Manuel Carneiro Bastos, tem 58 
anos de idade, é licenciado em pintura 
pela ESBAP Faculdade de Belas Artes 
da Universidade do Porto, frequentou o 
mestrado em Design e Marketing na Uni-
versidade do Minho e o Doutoramento na 
Universidade de Salamanca.

Professor do Ensino Secundário, Poeta e 
Pintor, viu já o seu trabalho representado 
em inúmeras obras particulares e institu-
cionais.
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parava.” Sempre gostou de desenhar, 
considerando que não tinha jeito para 
mais nada. As primeiras “obras de 
arte” foram concretizadas na parede 
da cozinha da sua casa que já não 
existe.

Nascido em Guimarães, onde vive des-
de que nasceu “Vivo em Guimarães e 
nunca hei-de sair de Guimarães. Tentei 
viver no Porto mas vinha cá traba-
lhar todos os dias”, numa entrevista 
profunda, Vasco Carneiro defende o 
reconhecido bairrismo vimaranen-
se, afirmando que “nunca fez mal a 
ninguém. É, às vezes, um bairrismo 
desesperado para que Guimarães seja 
reconhecida.”

Lembra-se do que desenhava nessas 
paredes?

O altar da Senhora da Oliveira e os anji-
nhos. Eu buscava inspiração nas igrejas 
de Guimarães, nas esculturas, porque 
não havia mais nada. Nas igrejas tinha 
a minha coleção de santinhos para 
desenhar. 

Professor Vasco, é possível viver-se da 
arte em Portugal?

É impossível. Para mim só para deter-
minados eleitos e para determinadas 
pessoas que tenham um mercado à 

VASCO CARNEIRO

A MINHA ARTE É NO ENSINO
ATUALMENTE, É PROFESSOR NO LICEU DE GUIMARÃES, ONDE FOI ESTUDANTE, E PASSA OS DIAS DES-
PENDENDO 80% DO TEMPO NA MOTIVAÇÃO DOS ALUNOS. “AS ARTES TEM VINDO A CRESCER, E HÁ 

TRABALHO PARA AS ARTES. NEM TODOS OS QUE ESTUDAM ARTE SÃO ARTISTAS MAS DEVE HAVER UM 
ESPAÇO RESERVADO PARA QUEM TEM FORMAÇÃO”, ACRESCENTA VASCO CARNEIRO.

TEXTO E FOTOGRAFIAS: ELISEU SAMPAIO / MAIS GUIMARÃES

sua volta, e mesmo esses, não acredito 
que alguém consiga viver da arte neste 
momento, é mesmo muito difícil.

Isso entristece-o?

Os custos de manutenção e de sobre-
vivência são muito altos atualmente. 
Tudo é caro, manter um atelier é caríssi-
mo. O espaço está caro, a manutenção 
do espaço está cara. E mesmo os gran-
des artistas que estão lançados têm 
custos imensos a fazer obras. Chego à 
conclusão que mesmo que vendam um 
grande obra ou duas numa exposição, 
não ganham dinheiro.

O que tem visto das exposições que se 
tem concretizado em Guimarães?

Em Guimarães muito poucas, não tenho 
acompanhado. Tenho acompanhado o 
que se passa lá fora, em Madrid ou na 
bienal de Veneza. Aqui em Guimarães 
vou sobretudo à Sociedade Martins 
Sarmento.

As artes plásticas têm passado ao lado 
da agenda cultural?

Sim, muito. Dificilmente há apoios para 
as artes plásticas. As artes plásticas já se 
estão a perder, a energia dos anos 80/90 
já não existe. Não se criaram atelieres, não 
se criaram espaços, não houve promoção, 
digamos que não houve investimentos.

Mas há muitos espaços dedicados à 
cultura em Guimarães..

E estão pintores a trabalhar lá dentro? E 
artistas a trabalhar? É de senso comum 
que não estão.

Como explica que esses espaços não 
sejam utilizados para esse fim?

Isso não sei. Não quero avançar com a 
minha opinião, é da liberdade de cada 
um pensar. Já pensei muito sobre isso, 
já tive pensamentos e opiniões mais 
primárias sobre esse assunto. Hoje 
sou mais contemplativo em relação a 
isso, não é a mim, nem aos artistas de 
Guimarães, que compete reclamar esses 
espaços para serem trabalhados. Devia 
haver interesse, acho que não há inte-
resse, nem movimentos. Há instituições 
e associações que tentam promover 
alguma coisa, como o CAR , nas Domí-
nicas também cedem espaços a alguns 
pintores. Mas é tudo muito pequeno.
Acho também que mesmo as outras 
artes não estão assim tão apoiadas, 
mesmo o próprio teatro e a dança. Eu 
estou a reclamar para as artes plásticas 
porque me diz respeito e é aquilo que eu 
percebo alguma coisa, mas se calhar as 
outras artes têm os mesmo problemas. 
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ACHO QUE TRABALHAMOS 
UM BOCADINHO PARA O 
SHOW OFF, PARA MOS-
TRAR AS COISAS DE UMA 
FORMA GRANDIOSA E 
CONCLUÍDA. 

Eu acho que isto não tem de ser uni-
camente com a atitude municipal. Eu 
considero que a Câmara não é pai de 
ninguém. Tem funções sociais, sem dú-
vida, mas também culturais, mas deve 
concentrar a sua atividade mais nas 
funções sociais do que culturais. Mas 
há outras instituições, outros movimen-
tos que se podem criar, há patrocínios… 
há falta de patrocinadores.

E podem ser privados ou públicos?

Claro, pode haver mecenato cultural. 

Que opinião tem sobre a Capital Euro-
peia da Cultura de 2012?

Não foi concretizada sequer. Não perce-
bi nada do 2012 e ainda estou a tentar 
perceber. Se calhar estava errado, e se 
calhar todos nós vimaranenses estáva-
mos errados. 

O que foi para si então 2012?

A parte positiva ou a parte negativa? 
Tem as duas partes. A parte positiva 
foi a grande projeção da cidade como 
nunca tinha havido, foi lindíssimo sem 
dúvida. 
Negativa. Não ficou um grande ícone 
para a cidade, que saísse do Toural. 
Dantes passava-se tudo no Toural, ago-
ra tudo é no centro histórico. A cidade 
não se abriu.  

2012 não deixou marca, não deixou um 
ícone. Se perguntar qual eu tenho de 
utilizar como ícone é um coração. Há 
por exemplo alguma casa de ópera na 
cidade? 

Há uma Plataforma das Artes…

Dentro de um espaço pré concebido, 
que era praticamente um monumento 
nacional, um monumento de interes-
se público, o mercado do arquiteto 
Marques da Silva que é um expoente 
máximo da arquitetura portuguesa e 
que foi destruído. Destruímos algo que, 
também como a Igreja da Penha, ia ser 
um monumento no futuro. Ali não há 
agora vida nenhuma. 
E eu nunca lá fui. Nunca fui convidado. 
Nem eu, nem os professores de arte 
que conheço desta cidade. Acho que 
os alunos deviam ter acesso facilitado 
aquele espaço e poder visitá-lo duas ou 
três vezes por ano e isso não acontece.

Mas os laboratórios criativos podem 
albergar artistas/arte?

Não, de maneira nenhuma. Até porque 
são poucos, e caros. 

Como vê o crescimento da cidade ao 
longo das últimas décadas?

Eu não queria ser má-língua mas a 
cidade não cresceu, a cidade organi-
zou-se. Uma cidade que cresce é uma 
cidade que cria novos bairros, novas 
artérias, desenvolve o comércio, au-
menta o comércio, isso é crescimento. 
A cidade cresceu no aspeto turístico, de 
oferta, de espaços de lazer. Organiza-
ram-se as perspetivas da cidade, mas 
crescer no aspeto físico, cresceu muito 
pouco. Eu gostava que Guimarães se 
mantivesse como está, mas que tivesse 
um comércio fluente e que viessem 
pessoas à cidade comprar. Guimarães 
deixou de ser um pólo atrativo.

Não se justifica nesta altura não haver 
uma avenida que ligue Guimarães às 
Taipas, e se isso não acontecer breve-
mente, as Taipas vai declarar indepen-
dência, isso é certinho. 

Mas há aspetos positivos? 

O poder politico tem intervido muito na 
parte social e, conseguir que Guimarães 
fosse património da humanidade, foi 
uma das maiores vitórias.
Antes de Guimarães existiam outros lo-
cais que deveriam ter sido, e Guimarães 
foi, é uma vitória imensa. E tudo isso foi 
um desempenho enorme do município. 
Mal ao bem tem criado algumas coisas.
 
O que falta fazer em Guimarães?

Por exemplo, criar um museu da his-
tória de Portugal, algo interativo. Há 
muitos museus que podiam ser criados. 
Guimarães devia ter também um Museu 
de Folclore em S.Torcato, que tem uma 
riqueza etnográfica gigante, em termos 
de traje, de música.

Gosta muito de viajar. O que procura 
nas suas viagens?

Eu já visitei cerca de 70 países e, quan-
do viajo procuro a arte. Conheço quase 
todos os grandes museus do mundo, 
mas já gostei mais de viajar, quando 
não eram necessários tantos vistos.  

Como vê o Mundo? 

Vivemos numa ditadura económica. Ou 
vai acontecer uma coisa muito boa ou 
muita má. 

Tem alguma inclinação política?

Sou democrata. E viver em democracia 
é viver sobre a liberdade de escolha.
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CAPITÃO FAUSTO NA CIDADE-BERÇO

“SERIA PREGUIÇOSO CONTINUAR COM A 
MESMA FÓRMULA”
TEXTO: TIAGO MENDES DIAS• FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

O DISCO “CAPITÃO FAUSTO TÊM OS DIAS CONTADOS”, CONSIDERADO PELA RÁDIO ANTENA 3 COMO O ME-
LHOR DE 2016, PASSOU PELO SÃO MAMEDE, A 24 DE MARÇO. O BAIXISTA DO QUINTETO LISBOETA, DOMIN-
GOS COIMBRA, E O BATERISTA, SALVADOR SABRA, FALARAM À MAIS GUIMARÃES SOBRE AS MUDANÇAS DE 
ÁLBUM PARA ÁLBUM, REVELANDO A INTENÇÃO DE LANÇAR O QUARTO DISCO EM 2018.

Tiveram mais um concerto em Guimarães, 
após o do Manta, em setembro. Acabou 
por ser diferente em função deste ter 
ocorrido numa sala e o outro num espaço 
aberto?

Salvador: O próprio concerto é diferente. 
Nós preparámos um alinhamento diferen-
te, porque sabemos que os ambientes são 
sempre diferentes. Até a maneira de estar 
e a predisposição para ouvir as músicas é 
diferente.

A sala esteve longe de encher, tendo 
estado pouco mais de 200 pessoas. A 
assistência esteve dentro do que tem sido 
esta digressão?

Salvador: Há concertos que têm mais 
pessoas, outros menos. Temos feito esta 
digressão nos teatros e, normalmente, 
tem sido para pessoas sentadas. Aqui, as 
pessoas estavam de pé. Teve um am-
biente um bocado diferente. Foi um bom 
concerto.

Tocaram o último álbum, “Capitão Fausto 
têm os dias contados”, mas também pas-
saram por repertório dos álbuns anterio-
res. Procuraram equilibrar as sonoridades 
dos vários discos na atuação?

Domingos: Sim. O último disco só tem 
30 minutos, e nós tocámos o disco todo. 
O concerto não pode ter só 30 minutos. 
Incluímos algumas músicas do “Gazela” 
[2011] e do “Pesar o Sol” [2014] que ainda 
sentimos que podiam ficar bem num 
alinhamento com o novo disco, porque as 
sonoridades são ligeiramente diferentes. 
Isso é bom para um concerto. Fica menos 
monótono. O alinhamento teve um boca-
dinho dos três discos. Acabou por ser um 
“best of” de cada um.

“O SOM NÃO TEM RELAÇÃO 
COM AS LETRAS. É APENAS 
UMA OPÇÃO ESTÉTICA. NO 
“PESAR O SOL”, AS MÚ-
SICAS ERAM MAIS EXPE-
RIMENTAIS, E AS LETRAS 
ACOMPANHAVAM UM POU-
CO ISSO. NESTE DISCO, SÃO 
SÓ CANÇÕES”, DOMINGOS 
COIMBRA, BAIXISTA DOS 
CAPITÃO FAUSTO

O último álbum foi alvo de aclamação. Até 
pelo teor das letras, o trabalho retrata 
uma entrada definitiva na vida adulta, em 
que têm de seguir um novo rumo?

Salvador: Sim. Fala sobre uma altura em 
que estávamos a tentar ser músicos e a 
viver a tocar música, em que estávamos a 
querer sair da casa dos nossos pais, viver 
sozinhos e a ser independentes. As letras 
falam um pouco sobre isso, sobre os nos-
sos pequenos problemas dessa altura.

Os temas do disco acabam por se refletir 
nos arranjos sonoros mais elaborados em 
comparação, por exemplo, com o “Pesar 
o Sol”, mais cru e com secções instrumen-
tais mais longas?

Domingos: O som não tem relação com as 
letras. É apenas uma opção estética. No 
“Pesar o Sol”, as músicas eram menos can-
ções. Eram mais experimentais, e as letras 
acompanhavam um pouco isso. Neste 
disco, são só canções. Os três álbuns que 
fizemos até agora são naturalmente dife-
rentes, e, por isso, quem gosta de nós não 
deve esperar uma linha de continuidade 
muito clara. Quando as pessoas crescem 
como músicos, é natural que não fiquem 
resignadas a uma fórmula que correu bem. 
Este disco foi muito bem recebido pela 
crítica. Acho que seria preguiçoso da nossa 
parte continuar a seguir a mesma fórmula. 
Essa maneira de fazer música não nos 
assenta muito bem.
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Frisaram que é importante não repetir 
fórmulas de álbum para álbum. Ao longo 
da carreira, as vossas principais referên-
cias têm igualmente mudado?

Salvador: Sim. Os discos que fazemos 
andam sempre intrinsecamente ligados 
às coisas que andamos a ouvir. Nunca 
se deixa de ouvir uma banda como os 
Beatles, mas, depois, há coisas que se vão 
descobrindo, que nos viciam e mostramos 
uns outros. Um descobre uma coisa, outro 
descobre outra. Depois, os discos que fa-
zemos acabam por ser uma consequência 
do que andamos a ouvir nessa altura.

Têm notado ao longo da digressão que o 
vosso grupo de seguidores tem crescido 
com o mais recente trabalho?

Domingos: Temos tido muito mais gente 
do que nos álbuns anteriores. Esta-
mos a tocar em salas maiores e temos 
tido bastante gente, com faixas etárias 
diversificadas, se calhar mais do que nos 
discos anteriores. Há bastante gente 
mais velha que vem com os discos todos 
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para os assinarmos. Sinto que, com este 
disco, alcançámos mais pessoas. Tem sido 
uma escada, de certa forma. Durante os 
concertos, temos sentido que, de facto, 
há muitas “caras” novas e cada vez mais 
pessoas a ouvirem.

Já têm alguma direção idealizada para o 
próximo trabalho?

Domingos: Já temos algumas ideias, já 
estamos a desenvolver algumas coisas, 
mas ainda está muito no princípio. A ideia 
é já para o ano lançar um disco, mas ainda 
falta muito trabalho.

O Minho é uma região com alguma 
influência para vós, mais concretamente 
Paredes de Coura. Fizeram lá o “Pesar 
o Sol” quase integralmente. No último 
álbum, também foram lá. Que influência 
o tempo passado no Alto Minho tem na 
vossa música?

Salvador: Para nós, são praticamente 
umas férias. Acordamos todos na mesma 
casa e, depois, vamos tocar, vamos pas-

sear, damos um mergulho na piscina. Toda 
essa atmosfera do Minho é inspiradora. 
Vale, sobretudo, pelo programa de estar-
mos sozinhos. 

Domingos: Algumas das terras mais bo-
nitas em Portugal são Guimarães, Braga, 
Ponte de Lima. Gosto imenso do Minho. 
Antes de fazermos discos, íamos passar 
férias à casa do Manel [Palha], [o guitarris-
ta da banda]. Íamos ao Paredes de Coura 
e ficávamos lá a dormir. É uma casa que 
nos acolheu, já nos ajudou a fazer discos. 
Temos um carinho especial por ela.

Apesar de serem de Lisboa, tocar em Pa-
redes de Coura é como tocar em casa?

Domingos: Neste ano, soube a isso. Na 
primeira vez que lá tocámos, não tanto, 
mas, neste ano, sim.
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1 - O DESEJO DE D. JOSÉ DE BRAGANÇA 
DE TER ‘CASA SUA’, EM GUIMARÃES

Desavindo com o poderoso Cabido da 
Sé de Braga, o Arcebispo D. José de 
Bragança iniciou uma visita pastoral 
a Guimarães (10.12.1746) e instalou-se, 
no Largo da Misericórdia, em casa do 
hospitaleiro fidalgo Tadeu da Fonseca e 
Camões – a casa virada a sul, conheci-
da por ‘Casa dos Carvalhos’.
Os vimaranenses acolheram-no, em 
festa, e os cónegos da sua ‘nova Sé’, a 
Colegiada da Oliveira, acolitavam-no, 
continuamente.
Não admira, por isso, que o Arcebispo 
se tenha afeiçoado tão profundamente 
aos vimaranenses e tenha pretendido 
mudar a sede da diocese, de Braga 
para Guimarães (escreve o Padre Cal-
das), fazendo “mais longa a sua estada” 
nesta Vila.
E embora ele tivesse disponível, em 
Guimarães, uma casa propriedade 
da diocese, que recusou, e estivesse 
magnificamente instalado em casa do 
amigo Tadeu da Fonseca e Camões, de-
sejou preparar e habitar uma casa ‘sua’.

HISTÓRIA DE GUIMARÃES

A CASA DO ARCEBISPO D. JOSÉ DE BRAGANÇA,
EM GUIMARÃES (‘CASA DOS COUTOS’)
TEXTO: LINO MOREIRA DA SILVA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

2 - A RESTAURAÇÃO DOS PAÇOS 
DOS DUQUES DE BRAGANÇA COMO A 
PRIMEIRA POSSIBILIDADE COLOCADA 
PELO ARCEBISPO PARA TER CASA 
‘SUA’, EM GUIMARÃES.

D. José visitou os Paços dos Duques de 
Bragança (em 07.01.1747), construção 
de um antepassado seu, o Duque D. 
Afonso I (1377-1461), filho de D. João I, 
e fundador da Casa de Bragança, para 
fazer ali a sua morada.
Mas abandonou a ideia, ao que se dis-
se, pela “vastidão da fábrica” e o “peso 
das obras a realizar”.
Abandonou a ideia, sim, mas não por 
esses motivos.
O Arcebispo deslocou-se aos velhos 
Paços, e fez constar a sua intenção de 
os restaurar e habitar, para que se não 
dissesse que ignorava aquela mora-
da de família. Mas numa das épocas 
mais faustosas de sempre da corte 
portuguesa, com tanto ouro vindo do 
Brasil, não é crível que o Arcebispo não 
conseguisse dinheiro e ‘arte’ suficientes 
(o Arcebispo era bom arquitecto) para 
realizar a obra.
A boa verdade é que ele não a quis 
fazer.

A principal razão foi que não era a mes-
ma coisa viver num morro sobranceiro 
à Vila, ou dentro da própria Vila, em 
interacção com o povo, na convivên-
cia com o fidalgo Tadeu da Fonseca e 
Camões e da sua Academia, no acesso 
directo à Colegiada e ao pulsar da Vila.
E por isso optou por comprar “umas 
casas”, no mesmo largo onde vivia, 
adiante da casa onde estava hospeda-
do, junto à Rua Sapateira (hoje parte 
poente da Rua D. Maria II), e nelas 
firmar a sua morada.

3 - AS ‘CASAS’ COMPRADAS PELO 
ARCEBISPO, EM GUIMARÃES

Segundo o Padre Caldas, as ‘casas’ an-
tigas (anteriores ao século XV) que o Ar-
cebispo comprou haviam feito parte de 
um morgado instituído por Gil Lourenço 
de Miranda, escrivão da puridade do Rei 
D. João I e alcaide-mor de Miranda do 
Douro, e que teve como administrador 
João Pereira de Miranda.
Eram umas ‘casas’ com torre, “mui-
to beneficiadas por privilégios reais”, 
designadamente os relacionados com a 
protecção que podiam dar aos “foragi-
dos à justiça”.

Mas estas casas não sobreviveram, 
tendo sido deixadas “cair em ruína”.
Foi no espaço dessas ruínas que, em 
parte, se formou o Largo da Miseri-
cordia, sendo a pedra de lá retirada 
vendida para a construção do Hospital 
da Misericórdia, mesmo ali ao pé.

Nesse local, foram edificadas, por Pedro 
de Freitas Peixoto (irmão do grande 
cronista de Guimarães, Torquato Pei-
xoto de Azevedo), no século XVII, umas 
‘novas casas’, que incorporaram ainda 
uma parte da antiga construção.
Foram essas ‘novas casas’, transitadas 
à descendência de Pedro de Freitas Pei-
xoto, que estiveram na origem da casa 
do Arcebispo D. José de Bragança (hoje, 
Tribunal da Relação de Guimarães).
Segundo um documento transcrito por 
A. L. de Carvalho (que cita João Lopes 
de Faria), era “uma morada de casas de 
sobrado, com suas janelas rasgadas, 
sitas na Rua da Sapateira, com o seu 
quintal da parte do norte, que parte do 
nascente com casas de Pedro Fernan-
des Viana, e do poente com o Terreiro 
da Misericórdia, entre o quintal e a 
Cadeia da Correição, e do sul com a dita 
Rua Sapateira, as quais e o dito quintal 
são em grande parte livres de todo o 
foro”.

Não se tratava, pois, de construções 
novas, mas de construções antigas 
renovadas.
Este era um processo muito usado, 
desde o século XVII, na apertada Vila 
de Guimarães (como noutras terras), 
formando-se “grandes casas nobres”, 
a partir da adaptação de casas mais 
modestas e da reunião de casas mais 
pequenas, acrescentando-se e am-
pliando-se divisorias e criando-se 
fachadas novas.
Foram essas ‘casas’, levantadas no 
lugar das outras mais antigas, que o 
Arcebispo comprou e “reformou” e 
adaptou às suas necessidades.

4 - OS DOCUMENTOS DA COMPRA DA 
CASAS DO ARCEBISPO

Os documentos que registam a compra 
da casa, pelo Arcebispo, dizem:
“Compra de Sua Alteza, o Sereníssimo 
Sr. D. José, Arcebispo e Senhor de Bra-
ga, Primaz das Espanhas, a Cosme Pei-
xoto de Miranda e sua mulher, D. Inácia 
Antónia Coutinho… de uma morada de 
casas, na Rua Sapateira, desta Vila”.
“Comprou as… casas o Sereníssimo 
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Senhor D. José, Arcebispo Primaz, em 
20 de Agosto de 1747, declarando, na 
escritura, ser a referida compra com 
dinheiro do seu património”.
Esta última referência devia-se a que o 
Arcebispo queria evitar mal-entendidos 
(com Braga) sobre a origem do dinhei-
ro (era do ‘seu’ património…) com que 
havia comprado a casa.
Cosme Peixoto de Miranda, que vendeu 
a casa ao Arcebispo, era descendente 
de Pedro de Freitas Peixoto.
O registo da compra envolveu, por par-
te de Cosme Peixoto de Miranda, a sua 
mulher e o seu filho, Francisco António 
Peixoto de Miranda, e, por parte do 
Arcebispo, um seu secretário e procura-
dor, o padre Marcelino Pereira Cleto.

5 - AS ‘CASAS’ COMPRADAS PELO 
ARCEBISPO

Estava-se no tempo em que as casas 
volumosas exprimiam ‘status’, por parte 
de quem as edificava.
E o Arcebispo tinha de manter o seu.
Tadeu da Fonseca e Camões salienta 
que a “máquina das paredes” cresceu 
rapidamente, envolvendo um elevado 
número de oficiais, todos pagos como 
mereciam.

Segundo ele, a reforma das casas de-
correu “na maior ordem”, sem interfe-
rências na vida do largo ou incómodos 
para os “moradores da vila e suas 
vizinhanças”.
Acrescenta Tadeu da Fonseca e Ca-
mões que o Arcebispo prescindiu da 
sumptuosidade, e pretendeu, apenas, 
um edifício “bastante para acomodação 
da sua família” e “grande, à proporção 
do terreno”.
Os “alojamentos” eram os “que se 

faziam precisos na extensão”.
E não quis o edifício maior, “para não 
incomodar a vizinhança”, com as obras 
que seriam necessárias, e o volume que 
ele podia ter.
Mas a arquitectura que aplicou foi 
“engenhosa”, porque, numa exteriorida-
de modesta, garantiu extensos salões, 
quartos e gabinetes.
O cronista diz, ainda, que, embora o 
Arcebispo designasse a ‘nova’ casa por 
‘hospício’, ela tinha “grandeza de palá-
cio”, dotada de “noventa e oito janelas e 
setenta e sete portas”.
Claro que estes números são exagera-
dos.
O edifício não mostra qualquer possi-
bilidade de, alguma vez, ter tido essas 
particularidades.
Valem pelo que significam: a casa era 
aparentemente modesta, mas tinha 
o “porte senhorial” de uma grande 
construção.

6 - A CURTA PERMANÊNCIA DO ARCE-
BISPO NA SUA CASA NOVA

O Arcebispo instalou-se na casa de 
Tadeu da Fonseca e Camões (Casa dos 
Carvalhos), em 10.12.1746.
Desejou ter permanência longa, na 
Vila, e por isso comprou “umas casas” 
à família dos Peixotos de Miranda, em 
20.08.1747, e reformou-as, para serem a 
‘sua’ casa própria.
O passado não nos deixou dito o tempo 
que demoraram as obras, nem a data 
em que o Arcebispo se mudou, da Casa 
de Tadeu da Fonseca e Camões, para 
a ‘sua’.
Mas terá sido nos primeiros meses de 
1748.
Ora, em 22.06.1748, o Arcebispo já par-
tia para Amarante, iniciando a sua ‘er-
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Lino Moreira da Silva  llinomoreira@gmail.com

rância' pela diocese, por ordem do seu 
meio-irmão, o Rei D. João V, pressiona-
do pelos Cónegos de Braga, deixando, 
por isso, de residir em Guimarães, e 
portanto de habitar a casa.
Mesmo assim, foi-a aguentando. Quan-
do viu que a distância se tornou incom-
portável, fez doação dela, em Janeiro 
de 1749, ao seu mordomo, João Lobo da 
Gama, compensando-o “pelo bom zelo 
com que, desde 1725, o tinha servido”.
Significa isto que o Arcebispo usufruiu 
muito pouco da sua nova casa.
Ainda assim – a esperança é sempre a 
última a morrer… – procedeu à doação 
que fez com reserva de usufruto…
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No final da estrada, uma falésia, uma 
vereda e um teleférico. 
Vale a pena abordar Júlio Abreu, que 
há mais de vinte anos aqui desempe-
nha funções. Histórias sobre um barco 
que por ali encalhou - cuja âncora e 
caldeiras ainda se podem observar – ou 
os monta-cargas que, ao longo de 120 
anos, precederam o actual teleférico 
são pedaços de conhecimento que 
podemos colher de tão simpático e 
amável senhor. 

Após o fecho da porta da cabine, são 
cinco morosos minutos de voo pica-
do, num silêncio ansioso, com alguma 
adrenalina e muito deslumbramento à 
mistura. Quando pisar terra firme, reser-
ve uns minutos para o maxilar recuperar 
a posição normal – sim, acredite que 
ficará de queixo caído.

Só então poderá apreciar a imponência 
áspera das falésias, e a determinação 
com que escondem aquele pedacinho 
de terra, como se de um tesouro se tra-
tasse. Guardam-na do bulício quotidia-
no, da agitação mundana, das massas 
turísticas. São estóicas e revestem-se 
de verdes aveludados, que contrastam 
com castanhos, numa gradação do mais 
escuro ao ocre. 

Uma pequena quebrada alerta para 
a origem e dinâmica daquela curta 
extensão de terreno plano, ainda hoje 
moldado pelas forças da natureza.
Anichada aos pés de gigantes rochosos, 
a Fajã da Quebrada Nova - e, um pouco 
mais adiante, a Quebrada do Negro - 
situa-se no extremo noroeste da ilha 
da Madeira, na freguesia de Achadas da 
Cruz (Porto Moniz).

NESTE RECANTO SINFÓNICO EM QUE A MAESTRINA É A NATUREZA, QUANDO SE LEVANTA A BATUTA 
DO SILÊNCIO, CANTA O VENTO E TOCA O MAR. ESCONDIDA NA ILHA DA MADEIRA, DESCUBRA ESTA 
VOLÚPIA PARA OS SENTIDOS E REFÚGIO PARA A MENTE.

RECORTES DE PORTUGAL E DO MUNDO
NUMA MALA DE VIAGEM VIMARANENSE

FAJÃ DA QUEBRADA NOVA
O CÉU ABAIXO DOS SEUS PÉ
TEXTO E FOTOS: COTIKOS

Local utilizado para a agricultura - espe-
cialmente vinho e batatas (semilhas) -, é 
maioritariamente frequentado pelos pro-
dutores locais. No entanto, e ainda que 
bastante moldada pela mão do homem, 
conserva uma pacatez deliciosa, uma 
virgindade ilusória que trai os sentidos. 
Circule ao longo do passeio marítimo. 
Sinta as investidas do vento e o rocio do 
mar. Enquanto um varre a mente, o outro 
lava-lhe a alma. Chegado ao ponto mais 
extremo da fajã, ligeiramente elevado, 
o panorama arrebata: é extenso e fofo 
o manto, de coroa amarelada, que se 
sacode ao sabor do vento. Toda aquela 
vegetação viva, que parece não ter von-
tade própria, cede aos seus caprichos, 
num bailado vivo e sonoro. Ao longe, 
espreitam alguns telhados, de armazéns 
agrícolas e casas reconstruídas.

No retorno, explore os caminhos de-
bruados por malha de calhaus e muros 
de canas secas. Dentro, as culturas de 
quem ali trabalha ou, simplesmente, 
abandono e flora bravia. Perca-se no 
pequeno labirinto do casario, apre-
ciando detalhes interessantes como os 
sistemas de irrigação, delimitação de 
espaços e construção. Verá um mun-
do agrícola muito peculiar, decidido a 
renascer de uma parcial deserção.

Retomando o caminho principal, e no 
exacto momento em que se sentar na 
berma ou numa rocha simpática para, 
em jeito de despedida, admirar o soberbo 
cenário e inspirar, profundamente, toda 
a mágica envolvência, sentir-se-á leve e 
renovado. Pode não ter encontrado muita 
gente, mas encontrou-se, certamente, 
consigo próprio.
De regresso à cabine de teleférico, que o 
levará de volta ao chão – 451 metros aci-
ma da sua cabeça -, perceberá que o céu 
existe mesmo. E não fica assim tão longe.





30

Ao longo das diferentes etapas da vida 
somos utilizadores da Voz com diferentes 
graus de exigência e também de resistên-
cia por parte do mecanismo implicado na 
sua produção. É na idade adulta, no exercí-
cio profissional, que a exigência vocal é 
mais acentuada. 

Os profissionais da voz são hoje mais do 
que muitos e é difícil selecionar dentro da 
população ativa, quais os profissionais que 
não utilizam a Voz como instrumento de 
trabalho. Professores, educadores, vende-
dores, formadores, cantores, rececionistas, 
entre muitos outros, são verdadeiros atle-
tas vocais. O uso intensivo e prolongado 
da Voz constitui um fator de risco na saúde 
vocal. Voz rouca, especialmente no fim do 
dia, sensação de cansaço vocal, tensão 
acompanhada de dor na garganta, neces-

sidade de pigarrear e tossir com frequên-
cia, são algumas das queixas que servem 
de sinal de alerta na patologia vocal.
Torna-se necessário compensar a exigên-
cia no uso da Voz com hábitos de cuidado 
e exercícios vocais diários. Tal como 
qualquer outro atleta, o atleta vocal deve 
adotar hábitos e exercícios específicos 
que minimizem o risco de lesões e que 
melhorem o seu rendimento e a qualidade 
dos seus desempenhos.

Realizar diariamente o aquecimento vocal, 
o treino com exercícios específicos e o 
alongamento no final, é essencial! Todos 
os profissionais da voz devem ter orien-
tação por um Terapeuta da Fala de forma 
a estabelecerem um plano de treino com 
exercícios vocais para fortalecer os mús-
culos implicados na produção da sua voz.

VOZ

PROFISSIONAIS DA VOZ
OS  ATLETAS VOCAIS
TEXTO: LIA ROQUE • FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

Lia Roque  Terapeuta da Fala

O DIA MUNDIAL DA VOZ É COMEMORADO A 16 DE ABRIL.
A CELEBRAÇÃO DA DATA TEM POR OBJETIVO ALERTAR PARA A 
IMPORTÂNCIA DA VOZ E DOS CUIDADOS NECESSÁRIOS PARA A 
PRESERVAR.

PROMOVA A SUA SAÚDE VOCAL

• Inicie o dia com ingestão de água, deve 
ingerir aproximadamente 1,5l ao longo do 
dia

• Inclua uma maça no seu pequeno-almo-
ço, de preferência com casca

• Faça pequenas pausas para descanso 
vocal ao longo do dia e aproveite para 
bocejar

• Espreguice-se para aliviar tensões mus-
culares

• Evite falar mais alto em ambientes 
ruidosos, em alternativa articule melhor as 
palavras 

• Tenha em atenção a postura corporal 
enquanto fala, mantenha o corpo alinhado

• Evite pigarrear, beba água em pequenos 
golos 

• Faça movimentos suaves de rotação e 
lateralização da cabeça durante o dia  

• Compense a ingestão do café com a de 
água

• Evite falar por tempo prolongado em 
ambientes com fumo e ar condicionado,

• Melhore os seus hábitos de sono 

• Reduza o uso vocal ao essencial, quando 
apresenta quadros gripais

• Se sente que a sua voz está alterada por 
mais de 10 dias, consulte o seu médico

E não se esqueça que os atletas têm trei-
nadores! O Terapeuta da Fala e o Médico 
Otorrinolaringologista são profissionais 
que o podem ajudar.
Não desvalorize a ajuda de um especialis-
ta, a sua avaliação vocal conduzirá a uma 
intervenção e orientações específicas para 
a sua Voz.

Pedro Freitas
LIGUE JÁ

RE/MAX GO  QUINTÃ, GMR
927 997 219

phmartins@remax.pt

Apartamento T4 Duplex para venda em 
Creixomil, com excelentes vistas  e boa 

exposição solar, perto de todos os serviços 
indispensáveis. Venha conhecer! 

ID - 123061024-223 ID - 123061024-177ID - 123061024-177ID: 123061024-209 ID - 123061024-177ID - 123061024-177

Excelente moradia T4 na zona do 
Salgueiral, Creixomil, com boas 

ligações ao centro da cidade. Boas áreas
e excelente exposição solar. 

Marque visita!

ID:123061024-224

205.000€49.999€120.000€

Terreno urbano para construção de 
uma moradia em Atães com bons

acessos e execelente exposição solar.

Lic. AMI 8597

Votos de uma 
Páscoa Feliz

Para comprar, vender
ou arrendar não deixe

de me contactar!
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Numa carreira construída com "muito 
suor e sacrifício", Flávia Ribeiro, de 19 
anos, é atleta da AJKP – Associação 
Juvenil de Karaté de Portugal. A luta-
dora lusa alcançou a medalha de prata 
na mais alta competição de karaté da 
Europa, o 44º Campeonato Europeu de 
Karaté de Cadetes, Juniores e Sub 21, 
e foi premiada com um voto de louvor 
pela Câmara Municipal.

Quando começaste, sabias que era 
esta a modalidade certa para ti?

Eu comecei aos seis anos, numa brinca-
deira, nas atividades extracurriculares. 
Tinha piscina, música e karaté. Mais 
tarde tive de optar por uma delas e 
acabei por escolher o karaté. Gostei do 
sensei, dos colegas de treino, achava 
engraçado e continuei.

É necessário disciplina no tapete… 
e nos estudos. Consegues conciliar 
esses dois mundos?

Por vezes é complicado. Tenho de abdicar 
de muita coisa para conseguir gerir. Mas 
com tempo e de forma organizada consi-
go obter resultados razoáveis.

DESPORTO

VAMOS AO TAPETE
COM FLÁVIA RIBEIRO
DEPOIS DE TER CONQUISTADO O PRÉMIO DE “ATLETA DO ANO FEMINI-
NA” NA GALA DO DESPORTO DE GUIMARÃES, EM 2016, FLÁVIA RIBEIRO 
JUNTOU A MEDALHA DE PRATA DO 44º CAMPEONATO EUROPEU DE 
KARATÉ. 

TEXTO: DIOGO OLIVEIRA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Sentes que tens o reconhecimento 
merecido? 

Sinto-me muito feliz com as pessoas 
que me apoiam. Os meus pais, família, 
colegas de treino, amigos e a Câmara. 
Mas por outro lado, sinto que Portugal 
ainda não dá o devido valor a modalida-
des como o karaté.

As modalidades amadoras deste gêne-
ro deveriam ter mais apoios?

Sem dúvida. Como disse, estas mo-
dalidades não têm reconhecimento. 
Conseguimos resultados no futebol, 
Portugal vai todo ao “ar”, conseguimos 
resultados nestas modalidades nin-
guém sabe…ninguém reconhece.

Quem inspirou a Flávia Ribeiro?

A equipa, o sensei, a família e um vídeo 
do desabafo de um campeão, que 
apesar de falar de futebol e da vitória 
dos nossos portugueses, acho que é 
um vídeo bastante emocionante para 
qualquer atleta.

Os praticantes nacionais desta mo-
dalidade estão preparados para as 
competições internacionais?

A equipa técnica faz de tudo para nos 
preparar. Damos o nosso máximo. Mas, 
em termos de condições, os outros paí-
ses têm vantagens, portanto preparam-
se melhor.

Ser vice-campeã da Europa na discipli-
na de Kumité – 68Kg foi o registo que 
te orgulhas mais ou destacas outro? 

Sem dúvida. Senti-me muito feliz. Fui 
ao campeonato europeu de cadetes na 
suíça e perdi à primeira. Em outubro es-
tive na Áustria, no campeonato mundial 
de séniores, ganhei o primeiro combate 
e acabei por perder no segundo. Na ter-
ceira grande internacionalização nunca 
pensei obter um segundo lugar.

Que significado teve receber um 
voto de louvor atribuido pela Câmara 
Municipal?

Foi muito importante. Para mim signi-
fica apoio. Sem a atribuição do prémio 
do ano não sei se iria conseguir ir lá fora 
representar Portugal. O voto de louvor é 
sinal de confiança. 

Quais são os teus planos para o futuro?

Evoluir enquanto atleta, representar 
Portugal ao mais alto nível e ajudar a 
minha equipa.
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BREVES E INTERESSANTES
FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

O exercício físico pode ter alguns “efeitos 
secundários”. Segundo a médica norte-
-americana Kristin J. Speaker, são três as 
principais causas para as tonturas durante 
o treino: queda dos níveis de açúcar no 
sangue, pressão sanguínea e desregula-
mento do pH. Quando à queda dos níveis 
de açúcar, a melhor forma de prevenir tal 
é com a ingestão de alimentos até três 

horas antes do treino. Já no que diz res-
peito às tonturas causadas pela pressão 
sanguínea, a forma mais eficaz de preve-
nir é através da ingestão de água durante 
o treino. A melhor forma de prevenir a ton-
tura associada ao pH é com a adaptação 
do treino, devendo-se optar por exercícios 
de menor intensidade, voltando à maior 
intensidade de forma gradual.

Desde o pessoal do check-in aos fun-
cionários que carregam as malas dos 
hóspedes, todos são robots. O Henna-
na Hotel, localizado no sul do Japão, 
está a ser notícia em todo o mundo por 
ser totalmente automatizado: a unidade 
hotelaria tem 100 quartos, seis lojas e 
140 robots. Desde o pessoal de check-
-in aos funcionários responsáveis por 
transportarem as malas dos hóspedes, 
todas as funções humanas deste hotel 
foram substituídas por robots, alguns 
deles com forma de dinossauros. O 
criador da ideia é Hideo Sawada, CEO 
da companhia de turismo de baixo 
custo H.I.S..

Conta o The Washington Post que 
o CEO da Amazon tem planos para 
estabelecer uma rota de encomendas 
entre a Terra e a Lua, considerando que 
será crucial na criação de uma colónia 
no satélite natural do nosso planeta. 
O desejo de Bezos foi tornado claro 
numa mensagem enviada à NASA e à 
administração do Presidente dos EUA, 
Donald Trump, com Bezos esperando 
partir com alguma vantagem nessa 
“corrida ao espaço”. Ao contrário de 
Elon Musk (SpaceX), que tem ambições 
de levar a humanidade até Marte, Bezos 
tem a intenção de tornar a Blue Origin 
a empresa responsável por abastecer 
colónias e outros tipos de postos que 
venham a ser criados fora da Terra.

A famosa marca de roupa de ganga 
Levi’s está a desenvolver com a Google 
um casaco “inteligente” que permitirá 
utilizar informação do Google Maps, 
obter informação sobre locais próximos, 
atender e rejeitar chamadas e ouvir mú-
sica. Especialmente concebido a pensar 
nos ciclistas, o casaco conectado tem já 
dois anos de desenvolvimento e deverá 
ser lançado neste outono, a um preço já 
anunciado de 350 dólares (cerca de 329 
euros). De acordo com a informação do 
projeto, o casaco é feito de um tecido 
condutivo que, mediante um toque ou 
deslize da mão, envia instruções ao 
smartphone do utilizador, permitindo 
efetuar operações semelhantes às que 
um smartwatch já possibilita. Segun-
do explicações dos responsáveis do 
projeto, terá sido o desenvolvimento da 
aplicação que acompanhará o casaco a 
atrasar o lançamento oficial.

RUBRICA

UM HOTEL COM 
DINOSSAUROS

AMAZON QUER 
ENTREGAR NA LUA

LEVI’S E GOOGLE 
CRIAM CASACO 
“INTELIGENTE” 

TRÊS CAUSAS PARA SENTIR 
TONTURAS DURANTE O TREINO
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Não haja dúvidas de que as limusinas 
presidenciais são um dos géneros de 
veículos mais seguros a circular no 
mundo. Ainda assim, o actual presi-
dente dos Estados Unidos aguarda a 
chegada do seu novo Cadillac One, 
conhecido como The Beast uma limu-
sina altamente blindada e com as mais 
sofisticadas tecnologias de segurança 
num valor a rondar os 1,4 milhões de 
euros. O Cadillac One chega à estra-
da com um conjunto de pneumáticos 
preparados para aguentar o calor de al-
guma bala disparada ou as perfurações 
de um tapete de pregos. No interior, 
poderá existir um abastecimento de 
sangue Rh Negativo do Presidente para 
ser utilizado em caso de este se encon-
trar gravemente ferido e a necessitar de 
transfusão.

O fundador Mark Zuckerberg sempre 
resistiu à ideia de incluir um botão de 
"não gosto" na rede social. A custo, 
lançou as "reações", um conjunto de 
“emoticons” que pretendia especificar 
outros estados de espírito além do 
tradicional "gosto". Agora, após anos a 
fio de pedidos nesse sentido, os utili-
zadores viram os seus desejos serem 
atendidos, mas apenas parcialmente, 
porque essa opção só vai estar disponí-
vel no Messenger do Facebook.

A tecnologia de reconhecimento facial 
tem as mais variadas aplicações, sendo 
uma delas garantir que o consumo de 
papel higiénico não ultrapassa os limites 
do aceitável em atrações turísticas. Foi 
o que aconteceu no Templo do Céu, na 
China, onde cada pessoa tem de mos-
trar a cara antes de ter direito a papel 
higiénico. Ao estar perante o dispensador 
de papel higiénico, o visitante deve retirar 

óculos escuros e chapéus para que o 
sistema permita a retirada do papel 
higiénico. Só assim o visitante terá direito 
a 60 centímetros de rolo o que, diz o 
Mashable, tem sido motivo de indig-
nação na plataforma Weibo. Apesar de 
nem todos apreciarem a medida, parece 
que o sistema já está a obter resultados, 
reduzindo de 20 rolos de papel higiénico 
para apenas quatro por casa de banho.

De Barcelona aos Estados Unidos por 
99 euros. Esta é a promessa da nova 
companhia aérea Level, a mais recen-
te low-cost do International Airlines 
Group (IAG), o dono da Iberia, British 
Airways, Vueling e Aer Lingus. A Level 
surge assim como a mais recente 
empresa de baixo custo de um grupo 
europeu. Mas desta vez traz um twist: 

é que não se limitará a fazer operação 
na Europa, como acontece com as 
várias low-cost que cruzam atualmen-
te os céus: fará médio e longo curso. A 
grande aposta vai fazer-se nos Estados 
Unidos, para onde voará com aviões 
Airbus A330 com capacidade para 293 
passageiros em classe Turística e 21 
em Turística premium.

FACEBOOK CRIA 
BOTÃO "NÃO GOSTO"

CHINA USA RECONHECIMENTO FACIAL 
PARA ACABAR COM ROUBO DE PAPEL HIGIÉNICO

DE BARCELONA AOS EUA POR 99 EUROS?
SIM, E JÁ EM JUNHO

DONALD TRUMP 
TEM NOVA LIMUSINA
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1 – QUAL DESTES CAPITÃES DE ABRIL, 
UM DOS PRINCIPAIS ESTRATEGAS DA 
REVOLUÇÃO, TAMBÉM SE CANDIDATOU À 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA EM 1976 E EM 
1980?
a) Otelo Saraiva de Carvalho
b) Vítor Crespo
c) Salgueiro Maia
d) Melo Antunes

4 – KAREEM ABDUL-JABBAR, O 
BASQUETEBOLISTA COM MAIS PONTOS DE 

SEMPRE DA NBA, DISTINGUIU-SE EM QUE 
EQUIPA?

a) Boston Celtics
b) Los Angeles Lakers

c) Chicago Bulls
d) San Antonio Spurs

2 – O CANADIANO JAMES CAMERON 
REALIZOU O FILME COM A MAIOR RECEITA 
DE BILHETEIRA DA HISTÓRIA DO CINEMA, 

NA ORDEM DOS 2,5 MIL MILHÕES DE EUROS. 
QUAL FOI? 
a) Avatar
b) Titanic
c) Aliens

d) O Exterminador Implacável

5 – EM QUE FREGUESIA VIMARANENSE, 
SEGUNDO A ANTIGA DIVISÃO 
ADMINISTRATIVA, ESTÁ LOCALIZADO O PAÇO 
DE S. CIPRIANO?
a) Atães
b) Tabuadelo
c) Airão Sta. Maria 
d) Souto S. Salvador

3 – ADA LOVELACE, MULHER BRITÂNICA QUE 
VIVEU NO SÉCULO XIX, DISTINGUIU-SE POR 
QUE RAZÃO?
a) Invenção da máquina de costura
b) Desenvolvimento da primeira forma de 
fotografia
c) Início da programação informática
d) Invenção da cirurgia plástica

6 – A 06 DE ABRIL DE 1994 COMEÇOU O 
GENOCÍDIO DA ETNIA TUTSI, QUE RESULTOU 
EM PELO MENOS 500 MIL MORTES. EM QUE 

PAÍS OCORREU
a) Uganda

b) Moçambique
c) Quénia

d) Ruanda

1 – PUZZLE DE LEWIS 
CARROLL
Conhecido pelo livro “Alice no País das 
Maravilhas”, o escritor britânico do 
século XIX foi também ministro da Igreja 
Anglicana, fotógrafo e matemático. No 
seu livro “Lógica Simbólica”, publicou 
muitos enigmas lógicas semelhantes ao 
que se lê abaixo, adaptado para uma 
realidade mais próxima.

1 - As únicas pessoas que tomam o 
pequeno almoço no café moram na 
Rua da Rainha.

2 - Toda a gente daria um excelente 
motorista, caso não tenha medo à 
velocidade.

3 - Procuro evitar as pessoas que amo.

4 - Nenhuma pessoa é advogada, a 
não ser que tenha uma tatuagem nas 
costas.
5 - Nenhuma pessoa da Rua da Rainha 
falha em colocar uma fotografia do 
pequeno almoço no Instagram.

6 - Nunca ninguém me pergunta se 
prefiro Sagres ou Super Bock, a não 
ser as pessoas que tomam o pequeno 
almoço no café.

7 - As pessoas que trabalham na 
indústria têxtil não dariam grandes 
motoristas.

8 - Ninguém, a não ser os advogados, 
tira uma fotografia do pequeno almoço 
para colocar no Instagram.

9 - Nenhuma das pessoas que amo me 
pergunta se prefiro Sagres ou Super 
Bock.

10 - As pessoas com tatuagens nas 
costas não têm medo à velocidade.

Que conclusão se retira desta descrição?

Soluções março:
1 – b) Veneza; 2 – b) Século XVII; 3 – d) 
1290; 4 – c) Vincent van Gogh; 5 – d) 
Coreia do Norte; 6 – a) Raios X

QUEBRA-CABEÇASQUIZ ABRIL 2017



35



36


