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LINCE
POP REFINADO
Uma música demasiado 

cuidada e com letras demasiado 
psicológicas para ser pop, mas 
agrada a cada vez mais gente.
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Sofia Ribeiro é capa da edição deste mês 
da revista Mais Guimarães.

Numa entrevista conduzida por Rui 
Dias, a artista vimaranense que, desde 
muito cedo percebeu que música e, 
outras artes como a dança e a pintura, 
fariam parte da sua vida, fala-nos do 
seu percurso, do momento atual, em 
que os holofotes de fama se lançam 
sobre ela e também dos seus projetos 
para o futuro. 

Com a autenticidade e modéstia que lhe 
reconhecemos, Sofia quer sobretudo 

que o futuro lhe permita prosseguir a 
fazer o que gosta: dar de si.

Em cada pedaço de arte há um 
fragmento de quem a produz, como 
se lhe fosse retirado um pouco do seu 
ser para expor, publicamente. Imagino 
que, quem realmente produz arte, com 
sentimento, se sinta invadido por quem 
a aprecia, a examina. 

O Lince ibérico, tendo sido identificado 
como estando em vias de extinção 
(tal como a sensibilidade de artistas 
como Sofia Ribeiro) tem visto o número 

de exemplares aumentar nos últimos 
anos devido a contínuos esforços de 
preservação. Se assim não fosse, no 
caso do lince ibérico, provavelmente 
teríamos já perdido parte da nossa 
riqueza.
Este lince, de Sofia Ribeiro, claramente 
identificado como ainda não corrompido 
pelos predicados da arte produzida 
para ser consumida em massas, deve 
esforçar-se por se preservar assim, 
original.

Obrigado Sofia, por te partilhares 
connosco.
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A ERA UMA VEZ… ATLIER INAUGUROU NO 
PASSADO DIA 13 DE OUTUBRO EM CALDAS 
DAS TAIPAS. MUITOS AMIGOS ESTIVERAM 
PRESENTES NO SOLENE MOMENTO 
DESCOBRINDO, EM PRIMEIRA MÃO, O 
“MUNDO MÁGICO” PARA ONDE SOMOS 
TRANSPORTADOS QUANDO ENTRAMOS 
NAQUELA ENCANTADOR ESPAÇO.

UM MUNDO 
ENCANTADO

Destaque para as presenças de Domin-
gos Bragança, presidente da Câmara 
Municipal de Guimarães, Luís Soares, 
eleito recentemente o novo presidente 
da Junta de Freguesia de Caldelas ou 
Armindo Costa e Silva.

Cristina Magalhães conta-nos como 
decidiu, juntamente com a sua mãe 
Isabel Almeida “entrar na aventura” de 
abrir um espaço assim: “Nós, todos os 
anos vamos a feiras de decoração e 
organização de eventos e, numa dessas 
feiras, há cerca de dois anos, encontra-
mos um stand lindíssimo que só tinha 
brinquedos de crianças, aquelas casas 
da Disney, as cozinhas… e ficamos com 
a ideia de que poderíamos abrir um 
espaço assim. Ficou só a ideia, embora 
achássemos que não a concretizaríamos 
[risos]. No entanto, em junho, voltamos 
a falar no assunto e decidimos arriscar” 
Conta Cristina.

Isabel Almeida é também uma apaixo-
nada pelo mundo da Disney e por Paris, 
a sua cidade preferida pelo seu "roman-
tismo, pelos seus castelos e monumen-
tos singulares". "Abrir um espaço destes 
foi a concretização de um sonho. Agora 

queremos que as crianças vivam tam-
bém os seus sonhos ao visitarem a Era 
uma vez”, refere a empresária.

AS PESSOAS GOSTAM MUITO 
DO ESPAÇO, DO CONCEITO, 
FICAM MARAVILHADAS COM O 
A MAGIA DA LOJA. REFEREM 
QUE NUNCA IMAGINARAM 
ENCONTRAR UM ESPAÇO 
ASSIM EM CALDAS DAS 
TAIPAS. Cristina Magalhães

A Era uma vez… Atlier é muito mais 
do que uma loja de distintos e des-
lumbrantes brinquedos e decorações, 
dedicando-se à organização de festas 
temáticas em casa do cliente ou espaço 
indicado por este, aluguer de insuflá-
veis, modelagem de balões, decora-
ções temáticas, animação dos eventos, 
serviço de babysitting, design gráfico, 
cake design… tudo o que seja necessário 
para transformar qualquer evento num 
momento único e inesquecível.
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Para além do Era uma vez…Atlier, o 
Grupo Vila Marita tem diversificado os 
investimentos em diferentes áreas de 
negócio. Assim, para além da maravi-
lhosa quinta de eventos Vila Marita, o 
grupo possui uma agência de viagens 
Clickviaja.com em Caldas as Taipas e 
os conhecidos Take Away Guloso em 
Caldas das Taipas e Guimarães e, breve-
mente, também em Ronfe.

“O CLIENTE PODE 
CONTRATAR APENAS UM 
DOS NOSSOS SERVIÇOS 
OU A REALIZAÇÃO 
COMPLETA DO SEU 
EVENTO, QUE PODE IR 
DE UM BATIZADO, UMA 
FESTA DE ANIVERSÁRIO, 
ATUALMENTE 
CONSEGUIMOS OFERECER 
UM SERVIÇO PARA UM 
ANIVERSÁRIO COM 
10 PESSOAS ATÉ UMA 
FESTA FAMILIAR OU 
EMPRESARIAL PARA 400 
OU 500 PESSOAS”, REFERE 
CRISTINA

ERA UMA VEZ... ATLIER
Av. 25 de abril, 291 – Loja 04
Caldas da Taipas
4805-083 Guimarães
Tel. 912 618 183

Facebook.com/eraumavezatelierinfantil
Brevemente em:
www.eraumavezatlier.pt
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25 DE NOVEMBRO, entre as 16h e as 20h
Rua D. João XXI, 311 | 4810-242 Guimarães

INAUGURAÇÃO
AGÊNCIA GUIMARÃES

Venha comemorar connosco.Esperamospor si!

3 2 106

95.000€

Creixomil, Guimarães
AS170103

4 3 191

125.000€

Urgezes, Guimarães
AS17032

3 2 121

130.000€

Selho, Guimarães
AS170141

3 3 172

299.000€

Urgezes, Guimarães
AS17089

3 4 215 545

225.000€

Moreira de Cónegos, Guimarães
AS16048

4 5 498 2910

549.000€

Nespereira, Guimarães
AS17071

4 4 462 7025

690.000€

Prazins, Guimarães
AS15025

10 5 352 3451

1.300.000€

Urgezes, Guimarães
AS17007

3 4 256 3727

399.000€

Nespereira, Guimarães
AS17069

6 3 173 2200

449.000€

Nespereira, Guimarães
AS16036
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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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13

10

29

38
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POLÍCIA DO EXÉRCITO
GUIMARÃES É O PONTO DENCONTRO

DOS ANTIGOS LANCEIROS

QUINTA VILLA BEATRIZ
O PARAÍSO EDIFICADO NAS MARGENS DO RIO AVE

CAPELA E IRMANDADE DA SENHORA DA GUIA – 2

O CENTENÁRIO DO JAZZ 
VAI  MARCAR O
FESTIVAL VIMARANENSE

VIAGENS  À MINHA TERRA

ECONOMIA DO GOLO

CORTEJO DO PINHEIRO ELEVA O MASTRO
QUE ABRE FESTAS NICOLINAS



08

Estrada Nacional 105,
n.º 4790 Pavilhão C - Nespereira
4835-517, Guimarães Tlf.: +351 253 563 415 / 417 WWW.F2J.PT    GERAL@F2J.PT

em construção...

Estas são imagens das novas instalações da 
F2J Alumínios e Vidros Lda., em construção na 
Vila de Serzedelo. A nova área industrial, que 

vai ocupar um espaço de cerca de 8000 
metros quadrados, está concebida para 
albergar a nossa estrutura produtiva, os 

escritórios e um amplo e moderno showroom.
Aqui prosseguiremos na senda de cresci- 

mento constante que marca a história da 
nossa empresa.
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APESAR DO FRIO QUE NORMALMENTE SE FAZ SENTIR, JOVENS E VELHOS ESTUDANTES SAIEM À 
RUA PARA ENCHER AS ARTÉRIAS DA CIDADE COM OS SONS DAS CAIXAS E DOS BOMBOMS. ESTÁ DE 
REGRESSO MAIS UMA EDIÇÃO DAS NICOLINAS.

CORTEJO DO PINHEIRO ELEVA O MASTRO
QUE ABRE FESTAS NICOLINAS

NICOLINAS

TEXTO: DIOGO OLIVEIRA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Podia ser uma história de Natal. Mas 
ali não há renas, nem reis magos, nem 
prendas. Há cartazes contra a socieda-
de, a crise ou o Governo. Todos quase 
a enfeitar o pinheiro Nicolino, quase 
parecido como Natal mas sem luzi-
nhas. É o início das Festas Nicolinas.

A tradição é antiga, tem décadas, e sua 
origem encontra-se na devoção religio-
sa dedicada a São Nicolau e volta-se a 
erguer no penúltimo dia de novembro.

Ao som de milhares de caixas e bom-
bos, o pinheiro Nicolino vai ser enterra-
do mais uma vez no centro da cidade 
rodeado de estudantes e antigos 
estudantes do liceu. 

O cortejo do “Pinheiro” celebra-se a 29 
de novembro e dá início às Nicolinas, 
as festas estudantis mais antigas em 
Portugal, que se prolongam até ao final 
das “Novenas”, que têm a sua origem 
no culto a Nossa Senhora da Conceição.

Segue-se a “Missa de S. Nicolau” e o 
número das “Posses”, que é um dos 
mais antigos. No fim, com as “Posses” 
colecionadas, realiza-se o “Magusto”. 
O “Pregão”, outro dos momentos altos, 
terá certamente a atenção dos ouvidos 
vimaranenses.

As “Danças de São Nicolau”, que estão 
na origem das Festas Nicolinas, proce-
dem as “Maçãzinhas”, que são o núme-
ro mais importante das festas. O “Baile” 
é a despedida das Festas Nicolinas. 
Como manda a tradição, as “Roubalhei-
ras” realizam-se em dia incerto.
Destaque ainda para a novidade intro-

duzida nos últimos anos. Os infantários 
encontram-se junto ao largo do antigo 
Liceu, agora Câmara Municipal de Gui-
marães, para exibir o “traje de trabalho”, 
executando, o melhor que conseguem, 
o toque do Pinheiro. Depois, em desfile 
orientado e encabeçado pela Comissão, 
dirigem-se à Capela de São Nicolau, 
junto à Igreja de Nossa Senhora da Oli-
veira. Lá, são recebidas pela Irmandade. 
Nesse local, é entregue ao Presidente 
da Comissão o

“Oratório de São Nicolau”, continuando, 
em seguida, em procissão para a Torre 
dos Almadas, aí permanecendo durante 
o período das Festas Nicolinas.

© MARCO JACOBEU

© AMADEU MENDES
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O JAZZ DÁ-LHE NOME, MAS O MUNDO CELEBRA OS 100 ANOS DECORRIDOS DESDE A GRAVAÇÃO 
DO PRIMEIRO REGISTO DISCOGRÁFICO, UM MOMENTO SIMBÓLICO QUE MUDARIA PARA SEMPRE A 
HISTÓRIA DESTA MÚSICA. EIS O CARTAZ COMPLETO.

O CENTENÁRIO DO JAZZ 
VAI  MARCAR O FESTIVAL VIMARANENSE

REPORTAGEM

TEXTO: DIOGO OLIVEIRA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

A 26.º edição do Guimarães Jazz, que 
decorre de 08 a 18 de novembro, orien-
ta-se para o século decorrido desde a 
inscrição na história do primeiro registo 
discográfico.

Quando chega o frio, os vimaranenses 
sabem que há um evento que se apro-
xima no calendário. Guimarães recebe 
mais uma edição do seu festival de jazz, 
com um conceito primacial e transversal 
a todas as edições que todos os anos se 
ramifica em sub-conceitos e ideias de 
programação subjacentes ao alinha-
mento em causa. 

Na sua edição transata, o festival cum-
priu vinte e cinco anos de um percurso 
de reconhecida coerência e vitalidade 
artística. Em 2017, o molde passa pela 
sinalização dos cem anos decorridos 
desde a gravação do primeiro registo 
discográfico de um género musical, até 
aí quase absolutamente desconhecido e 
ainda impreciso terminologicamente, a 
que se convencionou chamar “jazz”.  

O diretor artístico do Guimarães Jazz, Ivo 
Martins, assume que este programa faz 
uma “revisão dos vários períodos de Jazz 
ao logo dos 100 anos”. “Os músicos vão 
apresentar um som de 1917 a 2017, com 
um narrador que vai explicar as músi-
cas e o contexto em que aconteceu”, 
esclarece.

Apesar da irrelevância do acontecimen-
to em termos estritamente musicais, a 
gravação da Original Dixieland Jass Band 
corresponde, numa dimensão simbólica, 
à fundação de uma linguagem musical 
autónoma. A partir desse momento, a 
história do jazz mudaria para sempre, 
até porque a documentação em registo 
sonoro teve importantes implicações 
no desenvolvimento de uma música 
intrinsecamente volátil e que foi sempre, 
desde a sua génese, baseado na impro-

visação e na execução em tempo real.
Eclético, aberto e transversal, o Guima-
rães Jazz pretende afirmar-se como polo 
difusor de uma reflexão alargada sobre 
o futuro do jazz e, em sentido mais lato, 
das práticas musicais e artísticas do 
século XXI. No entanto, a organização 
deseja fundamentalmente a divulgação 
do jazz, através de projetos nos quais, 
além da pertinência dos seus pressupos-
tos artísticos (um critério fundamental 
de programação), seja também ponde-
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rada a importância de dar a conhecer ao 
público músicos de grande qualidade, 
mesmo quando não são eles os líderes 
das formações.

“O festival já está bem consolidado, o que 
permite criar públicos e raízes. Não é só o 
público de jazz que vai ao festival. A partir 
do final da década de 90, estatísticas 
internacionais indicam uma triplicação de 
espectadores. Não se sabe bem porquê. 
Talvez porque a música via internet, cd ou 
disco não desperte as mesmas sensa-
ções físicas que a ao vivo. Isso ajuda o 
festival”, explica o diretor artístico.

Ivo Martins falar de um público “curioso”, 
que tem vontade de “ouvir e experi-
mentar”, e que vem sobretudo de outras 
cidades. “O festival tem um programa 
suficientemente forte para atrair público 
da Galiza ou de Lisboa”, refere.

CEM ANOS A FAZER 
HISTÓRIA

O concerto inaugural da edição de 2017 
do Guimarães Jazz será protagonizado 
pelo guitarrista Nels Cline, que apre-
sentará o seu muito celebrado projeto 
“Lovers” acompanhado da Orquestra de 
Guimarães. 

Os cem anos da primeira edição disco-
gráfica de jazz são celebrados explicita-
mente no segundo momento do festival, 
que apresentará o espetáculo “Jazz - The 
Story”, desenvolvido pela All Star Orches-
tra, um ensemble de músicos notáveis 
onde pontificam, entre outros, os saxo-
fonistas Vincent Herring e James Carter e 
o contrabaixista Kenny Davis. 

Seguem-se dois momentos fortes da 
edição de 2017, reveladores da amplitude 
geracional e estilística presente neste 
alinhamento: o vanguardista e histórico 
baterista do free jazzAndrew Cyrille, que 
interpretará o álbum “The Declaration 
of Musical Independence”, considera-
do um dos grandes discos de jazz de 
2016, e a banda Mostly Other People Do 
The Killing – um dos mais relevantes e 
desafiantes projetos de jazz do segundo 
milénio, o qual se apresentará em septe-
to pela primeira vez em Portugal. 

A segunda semana será preenchida pelo 
regresso a Guimarães do incontornável 
Jan Garbarek (num concerto que con-
tará com a presença do percussionista 
indiano Trilok Gurtu), pela atuação da 
baterista norte-americana Allison Miller 
(acompanhada por músicos de grande 
qualidade, como Myra Melford, Ben 
Goldberg e Kirk Knuffke, entre outros) 
e, finalmente, pela apresentação do 
espetáculo “Real Enemies”, liderado pelo 
idiossincrático Darcy James Argue e exe-
cutado pela sua big band Secret Society 
(também uma estreia em solo nacional), 
um projeto musical inovador com uma 

dimensão de reflexão política sobre o 
mundo de vigilância e paranoia digital 
em que vivemos hoje.

A edição do Guimarães Jazz 2017 incluirá 
também, para além do programa princi-
pal de grandes concertos, duas atua-
ções no Pequeno Auditório do CCVF – a 
banda VEIN, que contará com a cola-
boração do reputado saxofonista Rick 
Margitza, e o quarteto de Jeff Lederer e 
Joe Fiedler, acompanhado pela vocalista 
Mary LaRose, grupo que será responsá-

vel pelas tradicionais “jam sessions” e 
oficinas de jazz, bem como pela direção 
da Big Band e do Ensemble de Cordas 
da ESMAE.  Por fim, o projeto de parceria 
entre o Guimarães Jazz e a Porta-Jazz 
volta a conhecer um novo capítulo, 
desta vez incidindo numa relação de 
cruzamento disciplinar entre música e 
teatro, que contará com a colaboração 
do dramaturgo Jorge Louraço Figueira, 
da atriz Catarina Lacerda e dos músicos 
Nuno Trocado, Tom Ward, Sérgio Tavares 
e Acácio Salero.

QUARTA 08 NOVEMBRO
CCVF / Grande Auditório / 21h30
Nels Cline – “Lovers” com Orquestra de 
Guimarães

QUINTA 09 NOVEMBRO
CCVF / Grande Auditório / 21h30
All Star Orchestra plays Jazz – The Story
An exciting musical trip through 100 
years of Jazz recording

SEXTA 10 NOVEMBRO
CCVF / Grande Auditório / 21h30
The Andrew Cyrille Quartet
Andrew Cyrille, Richard Teitelbaum, Ben 
Monder, Ben Street
“The Declaration of Musical 
Independence”

SÁBADO 11 NOVEMBRO
CCVF / Pequeno Auditório / 18h30
VEIN feat. Rick Margitza

CCVF / Grande Auditório / 21h30
Mostly Other People Do The Killing
“Loafer`s Hollow”

DOMINGO 12 NOVEMBRO
CCVF / Grande Auditório / 17h00
Big Band e Ensemble de Cordas ESMAE 
conduzida por Jeff Lederer e Mary 
LaRose

PAC / Black Box / 21h30
Projeto Guimarães Jazz / Porta-Jazz #4

QUINTA 16 NOVEMBRO
CCVF / Grande Auditório / 21h30
Jan Garbarek Group featuring Trilok Gurtu

SEXTA 17 NOVEMBRO
CCVF / Grande Auditório / 21h30
Allison Miller`s Boom Tic Boom 

SÁBADO 18 NOVEMBRO
CCVF / Pequeno Auditório / 18h30
Jeff Lederer / Joe Fiedler Quartet feat. Mary 
LaRose

CCVF / Grande Auditório / 21h30
Darcy James Argue`s Secret Society
“Real Enemies”

ACTIVIDADES PARALELAS

SEGUNDA 06 A SÁBADO 18 NOVEMBRO
Vários locais da cidade
Animações Musicais

QUINTA 09 A SÁBADO 11 NOVEMBRO
CCVF / Café Concerto / 24h00-02h00
Jam Sessions - Jeff Lederer, Joe Fiedler, 
Mary LaRose, George Schuller, Nick 
Dunston

SEGUNDA 13 A SEXTA 17 NOVEMBRO
CCVF / 14h30-17h30
Oficinas de Jazz
Jeff Lederer, Joe Fiedler, Mary LaRose, 
George Schuller, Nick Dunston

QUINTA 16 A SÁBADO 18 NOVEMBRO
Convívio Associação Cultural / 24h00-
02h00
Jam Sessions - Jeff Lederer, Joe Fiedler, 
Mary LaRose, George Schuller, Nick 
Dunston

PROGRAMA
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GUIMARÃES ARTE E CULTURA
NOVEMBRO 2017

AGENDA

MUMTAZZ
TODO O MÊS  
CIAJG

No último ciclo de 2017, o Centro 
Internacional das Artes José de 
Guimarães apresenta percursos 
essenciais na cena artística nacional, 
através de exposições seguramente 
surpreendentes.

EGO: LEGGY E 
ALBERT CAVALIER
11 DE NOVEMBRO - 22H30 
CAAA 

EGO quer levar algumas das melhores 
estreias em território nacional a 
Guimarães e o seu início não podia 
ser melhor com um duplo concerto no 
CAAA. A abrir a noite há Albert Cavalier. 
De seguida, as norte-americanas 
Leggy que foram destaque no mês 
passado no New York Times.

OSI: RAFA BARRIOS
11 DE NOVEMBRO - 00H00
São Mamede - CAE

Rafa Barrios é o próximo nome do 
colectivo OSI para animar mais uma 
noite vimaranense. Uma noite longa 
com música dançante no CAE São 
Mamede.

POR FALAR NOUTRA 
COISA
17 DE NOVEMBRO - 22H00
São Mamede - CAE

Guilherme Duarte, autor do conhecido 
blogue “Por Falar Noutra Coisa“, vai sair 
do pequeno ecrã para vários palcos 
nacionais. O espectáculo de stand-up 
promete soltar uns risos da plateia. 

BLADE RUNNER 2049
25 DE  NOVEMBRO - 21H45 
Grande Auditório do CCVF

Trinta anos após os eventos do 
primeiro filme, K, um novo blade 
runner, oficial da LAPD (Ryan Gosling), 
desvenda um segredo há muito 
enterrado que pode potencialmente 
mergulhar no caos o que resta da 
sociedade.

16 ANOS 16 MÚSICAS
18 DE NOVEMBRO - 22H00
Multiusos de Guimarães

O 16º aniversário do Multiusos de 
Guimarães será assinalado com um 
concerto único da Orquestra Juvenil 
de Pevidém, Zé Miguel On Stage e 
convidados.
“Multiusos de Guimarães: 16 anos - 16 
músicas” é o mote para o concerto, 
concebido em exclusivo para assinalar 
o aniversário do Multiusos, que 
revisitará grandes momentos musicais 
de 16 anos de existência do espaço 
vimaranense.

ANA
03 DE NOVENMBRO - 23H00  
Café Concerto do CCVF

“Som de GMR”, volta ao Centro Cultural 
Vila Flor com concertos à noite e 
conversas ao final da tarde. O “Som 
de GMR” leva "Ana"aos palcos do Café 
Concerto .

GUIMARÃES JAZZ
DE 08 A 18 DE NOVEMBRO  
CCVF

Guimarães recebe mais uma edição 
do seu festival de jazz. Este ano, o 
mundo celebra os 100 anos decorridos 
desde a gravação do primeiro registo 
discográfico de jazz, um momento 
simbólico que mudaria para sempre a 
história desta música. É precisamente 
esta efeméride que orienta o conceito 
programático da 26ª edição do festival.

EXTÁTICA ESFINGE
TODO O MÊS  
CIAJG

Depois de “Oracular Spectacular”, o 
CIAJG prepara uma exposição que 
reunirá um conjunto de universos 
autorais em torno de um entendimento 
expandido do desenho, por vezes nem 
sequer materialmente reconhecível 
enquanto tal.

FO
TO

G
R

A
FI

A
: ©

 D
IR

EI
TO

S 
R

ES
ER

VA
D

O
S

FO
TO

G
R

A
FI

A
: ©

 O
LE

G
 D

EG
TI

A
R

O
V

FO
TO

G
R

A
FI

A
: ©

 O
LE

G
 D

EG
TI

A
R

O
V

FO
TO

G
R

A
FI

A
: R

IT
A 

CA
R

M
O

FO
TO

G
R

A
FI

A
: D

IR
EI

TO
S 

R
ES

ER
VA

D
O

S
FO

TO
G

R
A

FI
A

: D
IR

EI
TO

S 
R

ES
ER

VA
D

O
S



13

QUINTA VILLA BEATRIZ
O PARAÍSO EDIFICADO NAS 
MARGENS DO RIO AVE

A Villa Beatriz é um palacete do Séc. XIX 
com quatro pisos de absoluto requinte.
A meio caminho entre as Caldas das 
Taipas e a Póvoa de Lanhoso, a Quin-
ta Villa Beatriz, na freguesia de Santo 
Emilião, destaca-se entre a paisagem 
tipicamente minhota. As vinhas, a flores-
ta e o rio, que distinguem a propriedade, 
fazem parte do cenário mágico de onde 
sobressai o imponente edifício do estilo 
“Império”, com quatro torres ameadas e 
rodeado de magníficos jardins.
A casa foi mandada construir por Fran-
cisco Antunes Guimarães para a sua 

noiva Dona Beatriz, “uma senhora de 
muita cultura”, mas esta nunca chegou 
a habitá-la porque morreu muito nova, 
com 34 anos, no Brasil. 
Interiormente existem vários elementos 
de superior recorte, como as paredes e 
tetos pintados à mão, amplos espaços, 
ornamentos e mobílias luxuosas que 
ainda hoje são as originais do século XIX, 
meticulosamente preservadas. Exte-
riormente pode-se observar o trabalha-
do no granito em todo o palacete, as 
estátuas que pontificam na entrada e os 
jardins harmoniosos e bem tratados que 

circundam todo o espaço.
O Mobiliário foi produzido em materiais 
nobres, tudo foi feito para os seus luga-
res, e extraordinariamente preservados.
Finalmente pode maravilhar-se com a 
piscina da Vila em granito, com medidas 
únicas, implantada numa mata com di-
versas unidades de árvores ornamentais 
e de alto porte.
Francisco Antunes Guimarães, natural 
de Santo Emilião, viria a casar nova-
mente com a avó da atual proprietária 
da Quinta Villa Beatriz, Carmen Dolores 
Guimarães.

TEXTO: ELISEU SAMPAIO • FOTOGRAFIAS: WWW.WAYPHOTO.PT
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VILLA BEATRIZ 
CASA MUSEU DO SÉCULO XIX
“O meu avô era um homem abastado e 
de extremo bom gosto”, refere a neta, 
Carmen Dolores, atual proprietária.

Francisco Antunes Guimarães partiu 
para o Brasil para trabalhar num arma-
zém de cereais designado por “secos 
e molhados”, trabalhou numa casa de 
lotarias, abriu uma casa de câmbios e, 
posteriormente, tornou-se banqueiro. “O 
filho mais velho, meu tio, viria a impulsio-
nar o negócio que passou a designar-se 
até por “Banco Irmãos Guimarães”, e foi 
um dos grandes bancos do Brasil, com 
agências em quase todo o país.” Conta 
Carmen Dolores.

Carmen Dolores Guimarães nasceu em 
1933 na Póvoa de Lanhoso tendo ficado 
sem pais aos 11 anos de idade, que 
faleceram com uma distância temporal 
de apenas 9 meses. Foi o seu padrinho 
que lhe escolheu o nome, “um homem 
do mundo” para Carmen. A sua mãe era 
filha mais velha de Francisco Antunes 
Guimarães, que casou com um membro 
de uma família de beneméritos daquela 
vila, a família Lopes. 

Com o falecimento dos pais, Carmen 
Dolores foi viver para o Palacete, já que 
a sua avó era a sua tutora. Viveu ali tam-
bém com os tios que não tinham filhos. 

Viviam-se tempos difíceis para Carmen 
que passou a frequentar o Colégio luso-
-francês, regressando à quinta apenas 
de três em três meses. “Na altura, ir 
ao Porto é como agora ir a Paris”, diz a 

“COMO ELE TINHA UMA 
PREDILEÇÃO POR MIM, 
DEIXOU-ME FICAR ESTE 
PALACETE. FOI POR 
ISSO QUE VIM PARA CÁ. 
ERA MAIS IMPORTANTE 
ESTAR AQUI NAQUELA 
ÉPOCA QUE EM PEVIDÉM. 
O EDIFÍCIO SEMPRE 
EXIGIU MAIS CUIDADO, 
MAIS PRESENÇA. O 
MEU MARIDO, QUE 
FALECEU HÁ SEIS ANOS 
TAMBÉM SE ADAPTOU 
MUITO BEM, FAZENDO 
UMA BOA GESTÃO DA 
QUINTA E SOBRETUDO 
DAS VINHAS.” RECORDA 
CARMEN DOLORES.

proprietária, acrescentando que decorria 
a segunda guerra mundial e que as 
janelas de vidro do edifício estavam 
todas “afitadas” para a eventualidade 
de num bombardeamento os vidros não 
estilhaçarem. 

Aos 19 anos casou com um industrial 
têxtil de Pevidém, da Alberto Rodrigues 
Figueiredo (TARF), e naquela vila vima-
ranense viveu até à década de 80, altura 
que regressou à quinta, após o faleci-
mento dos tios que ali viviam.
O avô, Francisco Antunes Guimarães, 
teve cinco filhos: três mulheres e dois 
rapazes, e sete netos. Dos netos, cinco 
foram da filha mais velha, mãe de Car-
men: “Os meus dois irmãos foram para o 
Brasil e as minhas irmãs ficaram cá. Uma 
casou com um magistrado, a outra com 
um industrial têxtil de Riba D`Ave.

O palacete acabaria por ficar na herança 
ao irmão da sua mãe, banqueiro no Bra-
sil, que também não tinha filhos.
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Os cerca de 40 hectares da quinta 
dão-nos a conhecer a Vila que lhe dá o 
nome, com os seus jardins harmoniosos 
e espaços envolventes com locais para 
eventos e festas e uma adega onde são 
produzidos os vinhos colhidos exclusiva-
mente das extensas vinhas da quinta.

A moderna adega está instalada na 
“Casa Nova”, um edifício construído em 
1898, anexo ao palacete e recentemente 
recuperado.

A sala de provas, o laboratório, a sala de 
análises, o espaço das cubas em inox, e 
todos os outros espaços da adega estão 
agora onde habitavam pessoas, os ante-
passados de Carmen e seus animais de 
quinta, no século XIX. 

É a partir de 1991 que são comercializa-
dos os vinhos Quinta Vila Beatriz e Terras 
de Lanhoso.
Restruturada em 1991 pela atual proprie-
tária e seu marido, a adega da Quinta 
Villa Beatriz possui hoje todo o equipa-
mento, tecnologia e estruturas para a 
produção de vinhos de alta qualidade. 
Recebeu uma menção de "Adega Mode-
lo" pelas suas condições e qualidade de 
produção.  

O Vinho Quinta Villa Beatriz é um "vinho 

EM DEZEMBRO DE 2012, "VILA 
BEATRIZ, INCLUINDO A CASA E 
JARDINS", FOI CLASSIFICADO PELO 
IGESPAR COMO MONUMENTO DE 
INTERESSE PUBLICO.

de quinta" e como tal obedece a rígidas 
normas de seleção. Este é um Vinho 
Verde Branco em que se destaca o seu 
delicado aroma vivo e ligeiro, assim 
como o seu paladar fino, fresco e suave. 
A qualidade deste vinho levou-o a ser 
galardoado em diversos concursos 
nacionais e internacionais, tendo já con-
quistado duas medalhas de ouro e várias 
de prata. Menções honrosas também 
acontecem com frequência. “Nos melho-
res anos, a produção de vinho, nos cerca 
de 13 hectares de vinha, pode chegar às 
300 pipas” como refere Carmen Dolores. 
Na Villa Beatriz predominam as castas 
Arinto/Pedernã, Loureiro, Trajadura, 
Borraçal e Vinhão.

Na quinta, destaque ainda para os cerca 
de 130 animais da vacaria, para o museu 
rural e a praia fluvial.
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SRegressando ao interior do palacete, 
deslumbramo-nos com a biblioteca 
criada por Francisco Antunes Guimarães 
“uma pessoa com apetência para a 
cultura” e onde podemos encontrar os 
bons escritores da sua época: Ramalho 
Ortigão; Camilo Castelo Branco; Eça 
de Queirós ou Guerra Junqueiro. Onde 
Carmen Dolores, a neta, se “perde” com 
alguma facilidade.

Por vários motivos, o centenário cineasta 
português Manoel de Oliveira, escolheu 
a Quinta Villa Beatriz para, em 2005, 
rodar o seu filme "Espelho Mágico", 
adaptado da obra a “A alma dos ricos”, 
de Augustina Bessa-Luís.

Carmen Dolores recorda outros mo-
mentos significativos e que ocorreram 
ali dos últimos anos, a visita de Cavaco 
Silva, quando primeiro-ministro, Jorge 
Sampaio, como Presidente da República, 
António Guterres e, por duas vezes, con-
centrações de Ferraris do clube Ferrari 
de Espanha. Numa dessas concentra-
ções, marcou presença a princesa Aisha, 
filha do Rei Hussain da Jordânia.

Da janela do palacete vemos as vinhas, 
o Rio Ave, os campos e os montes. A 
Quinta Villa Beatriz está criteriosamente 
localizada, a cinco minutos de duas vilas: 
Póvoa de Lanhoso e Caldas das Taipas, a 
15 minutos de Guimarães, 20 minutos de 
Braga, perto da belíssima Serra do Gerês 
e a 40 minutos do Aeroporto Francisco 
Sá Carneiro.

“GOSTO DE VIVER 
NA ALDEIA, 
CONFORTAVELMENTE, 
ONDE TENHO 
TRANQUILIDADE, E 
ISSO NÃO ME IMPEDE 
DOS BANHOS DE 
CULTURA NAS GRANDES 
CIDADES, EM LISBOA 
OU QUALQUER CAPITAL 
EUROPEIA.”

"Posso tomar o pequeno-almoço aqui e 
almoçar em Paris, Londres ou na Suíça", 
refere Carmen Dolores.
A proprietária da Quinta Villa Beatriz tem 
duas filhas e quatro netos e, percebendo 
que será difícil para qualquer um deles 
manter aquele espaço paradisíaco com 
a qualidade que apresenta atualmente, 
optou por colocar recentemente no mer-
cado a Quinta Villa Beatriz. Um espaço 
que poderá facilmente transformar-se 
exclusivamente para produção vinícola 
ou para uma unidade hoteleira cheia de 
charme, com os seus campos de golf.

“Prefiro ver nas mãos de outra pessoa 
que mantenha este espaço como o 
consegui trazer até aqui, do que vê-lo 
a definhar. Até os artistas de cinema 
compram castelos e mansões que 
depois vendem. Talvez por isso, estou a 
adaptar-me à ideia.”

RE/MAX VITÓRIA
N.º 1 em Guimarães
Av. D. João IV, Nº 560 - Guimarães
Tel 253 421 390
vitoria@remax.pt
www.remax.pt/vitoria
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Foi recentemente chamado o Padre 
António Vieira à liça por causa de uma 
sua estátua em Lisboa. Alguns pós 
colonizados resolveram manifestar o 
seu desencanto pela estatuária enquan-
to alguns saudosos resolveram, como 
dizem, “defender” a nação. Eufemismos 
à parte, a questão é de saber se o Padre 
António Vieira colocou os negros nas 
suas preocupações de dignidade huma-
na, aliás, como o fez tanto com os índios 
como com os judeus e cristãos novos. 
Como sempre, em Portugal, rapidamen-
te a discussão resvalou para os ataques: 
de um lado os obsequiosos da história 
eurocentrada persistindo na legitimida-
de da visão parcial – porque culta (não 
dizem mas pensam) – e, de outro lado, 
os incomodados cidadãos que lutam 
para que os europeus percebam que 
há uma outra visão possível da história 
que, manifestamente, é a história de 
todos porque integra tanto os contrários 
que persistem em aparta-se como os 
contrários auto apartados na superior 
condição estatutária de autores – e logo 
donos – da história. 

Temos assim um Portugal que clama 
garboso o seu feito de 1761 quando 
“aboliu” a escravatura – ainda que o só 
tenha feito no papel e a desgosto. Como 
é sabido, a interpretação foi a de que 
o comércio de escravos podia conti-
nuar, abolindo-se apenas em Portugal 
o direito de “fazer escravos”. Podia-se 
comercializar mas não se podia ter em 
casa. Todavia, ainda em pleno século XXI, 
promove-se a invisibilidade do período 
anterior, fazendo de conta que não há 
uma história de um país esclavagista 
a contar, a ensinar e a debater. Esta 
capacidade extraordinária de esconder o 
lixo debaixo do tapete que é como quem 
diz, de fazer de conta que a realidade se 
não deu, constitui um daqueles exem-
plos que José Gil chamou de “o medo 
de existir”. No que diz respeito à arte de 
esquecer aquilo que é negativo no seu 

bilhete de identidade, Portugal é tão ou 
mais rico do que a arte de guardar me-
mória dos seus feitos tornados heroicos.

O caso do Padre António Vieira é assaz 
exemplar: praticamente todo o conheci-
mento transmitido por este engenhoso e 
excelso cultivador da língua portuguesa 
centra-se no Sermão de Santo Antó-
nio aos Peixes. À parte o estilo barroco 
pouco apreciado pelos alunos, não é 
dado às escolas oportunidade para levar 
o conhecimento deste autor mais além. 
É de reter que, um dos aspetos mais 
trabalhados neste sermão centra-se 
exatamente na dimensão desassombra-
da e humana Padre António Vieira. A de-
fesa exercida pelo jesuíta em relação aos 
índios, impedindo a sua transformação 
em escravos, é sem dúvida um ato de 
coragem. O enfurecimento dos colonos 
brasileiros do século XVII, que assim se 
viam privados da mão-de-obra graciosa 
dos índios, é bem conhecido. 

O Padre Jesuíta havia também de de-
fender o regresso dos judeus e o fim da 
distinção entre cristãos novos e cristãos 
velhos. Fá-lo praticamente em público 
desafiando a santa inquisição. Aliás, ele 
será preso e condenado pela Inquisição 
com a pena de “impedido de usar a voz”. 
A sentença é mais tarde anulada por 
intervenção da Companhia de Jesus. 

Não há dúvidas, portanto que o Padre 
António Vieira estava à frente do seu 
tempo. O que se não compreende é a 
sua posição sobre os negros. No Sermão 
Décimo Quarto do Rosário proferido na 
Igreja dos Pretos da Bahía dirige-se aos 
escravos. Recorda-os a sua condição de 
cristãos e de filhos legítimos de Maria. 
Por isso, compara-os a Jesus Cristo. 
Os engenhos movidos pelo trabalho 
escravo, para poupar os animais, são 
uma tormenta que o Padre António 
Vieira atribui um sofrimento próximo 
do sofrimento de Jesus Cristo na Cruz. 

Trata-se de um inferno mas, em com-
paração com o terrível inferno por onde 
passou Cristo, o martírio dos escravos 
é classificado como um “doce inferno”. 
Considerando que o trabalho nos “enge-
nhos” se destinava a produzir calda de 
açúcar, a expressão “doce inferno” tem 
de ser analisada no seu contexto. E qual 
o contexto? 

Nem mais nem menos o de que os 
negros, apesar de filhos de Deus, deviam 
contentar-se com a sua sorte. Toda a 
malha mental de conhecimento produ-
zida no século XVI e XVII tem por base 
os Génesis. É a altura em que Galileu 
salva-se da fogueira à última da hora por 
cometer a heresia de afirmar que a terra 
andava à volta do sol e girava sobre si. 
Nesse caldo de pensamento, é atribuí-
do a Noé e aos seus descendentes o 
povoamento do mundo. A missão, dada 
a Sem, Jafé e Cam é, todavia, enfermada 
por um episódio que amaldiçoa este 
último filho de Noé. Segundo o Livro do 
Génesis, os Cananeus – os filhos de Cam 
– nascerão amaldiçoados. E para que 
paragens é enviado Cam para procriar? 
Exatamente para o que hoje conhece-
mos por África. Os pretos foram assim, 
durante muitos séculos, considerados 
filhos de uma maldição divina. 

Apesar de estar à frente do seu tempo, 
o conhecimento do Padre António Vieira 
totalmente construído com base nos 
ensinamentos e leituras religiosas, im-
pede-o de produzir uma intervenção no 
sentido da libertação dos escravos. Ele 
defende os índios da escravatura mas 
entrevê nos negros a anátema lançada 
a Cam que por ter visto o pai Noé nu, 
foi amaldiçoado em toda a sua descen-
dência. Eis porque, ainda no presente, é 
possível escutar barbaridades e desqua-
lificação humana porque se transporta a 
tom do ébano na pele.

Esser Jorge Silva  Sociólogo

ARTIGO DE OPINIÃO

O ÉBANO NOS SERMÕES
DO PADRE ANTÓNIO VIEIRA
TEXTO: ESSER JORGE SILVA • FOTOGRAFIA: JOAQUIM LOPES

www.smiity.com
info@smiity.com

* smiity é a APP que apresenta informação local e contextual através da interação com a tecnologia Apple iBeacon e Google Eddystone.

1. Instale a APP
2. Ative o Bluetooth
3. Viva a cidade!

Download Gratuito:
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SÃO CIDADES INTERACTIVAS
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As unidades de PE são compostas por 
militares da Arma de Cavalaria, habi-
litados com a especialidade de Polícia 
do Exército. Em serviço, estes militares 
distinguem-se dos restantes militares 
do Exército pelo uso  da boina negra ou 
de capacetes brancos e braçais azuis 
com as letras "PE" inscritas. Em cerimó-
nias militares, os praças usam lanças 
com flâmulas vermelhas, mantendo a 
tradição das antigas tropas de lancei-
ros, nas quais têm origem. A ligação 
da Polícia do Exército aos Lanceiros  
remonta a 1953, quando esta missão 
foi atribuída ao Regimento de Lancei-
ros 2. Com as crescentes necessida-
des de militares desta especialidade, 
nomeadamente nas guerras coloniais, 
o Regimento foi-se especializando, até 
que ficou vinculado a esta missão de 
formar e treinar Polícias Militares. São 
os antigos membros desta unidade de 
elite de Cavalaria que agora se reúnem 
em Guimarães.

Fernando Rego, Polícia do Exércio, em 
1993/94, guardou dos tempos de tropa 
memórias para a vida inteira. Os tempos 
que passou no Regimento de Lanceiros 2, 
na calçada da Ajuda, em Lisboa, ficaram-
-lhe como alguns dos melhores da sua 
vida, em termos de convivência salutar, 
camaradagem e entreajuda. O certo é 
que a tropa acaba e cada um volta às 
sua terras, numa idade em que há outras 
prioridades, família, emprego…O tempo 
passa e, embora as recordações fiquem, 
vai-se perdendo a ligação aos camaradas 
que partilharam sofrimentos e alegrias. O 
mentor da Comissão de Lanceiros PM/PE 
notou que havia um vazio no reencontro 
de antigos Camaradas e na preservação 
da memória militar desta força de elite da 
Cavalaria Portuguesa. Os Lanceiros foram 
criados em 1797, pela Rainha D. Maria 
I, e as suas tradições foram herdadas 
pela Polícia Militar e posteriormente pela 

POLÍCIA DO EXÉRCITO
GUIMARÃES É O PONTO
DENCONTRO DOS ANTIGOS LANCEIROS
TEXTO E FOTOGRAFIA:  RUI DIAS 
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EM DEZEMBRO DE 2016 
GUIMARÃES PASSOU 
A SER A ÚNICA CIDADE 
PORTUGUESA A TER 
UMA ESTRUTURA 
DE HOMENAGEM " 
AOS LANCEIROS DE 
PORTUGAL" NA ZONA 
ENVOLVENTE AO 
SANTUÁRIO DA PENHA. 

atual Polícia do Exército. Por essa razão, 
ainda hoje, os praças desta especialidade 
fazem as guardas de honra armados de 
lança encimada com uma flâmula.

“A Comissão Lanceiros PM/PE Guima-
rães foi constituída em 2013, por antigos 
Policias do Exército e Policias Militares 
de Guimarães como forma de preencher 
esta lacuna de encontros de antigos 
camaradas de armas”, explica Fernando 
Rego. Logo que foi formada a Comissão 
assumiu, no ano seguinte, a 24 de de-
zembro de 2014, a organização o 7º En-
contro Nacional de Lanceiros PM/PE em 
Guimarães, com um programa recheado 
de momentos únicos, passando por 
visitas ao Paço dos Duques, Monumento 
a D. Afonso Henriques e terminando com 
almoço convívio na Penha. Desde essa 
altura os encontros de Natal passaram a 
ser obrigatórios e  trazem cada vez mais 
Lanceiros de todo o país. “No último 
encontro tivemos um camarada que veio 
do Algarve de propósito para o encon-
tro”, afirma Fernando Rego.

Sempre ativa a Comissão de Lanceiros 
PM/PE passou a ter um papel aglutina-
dor de Militares desta Especialidade que 
estavam afastados, tendo sido nestes 
convívios o momento de reencontro de 
camaradas que já não se viam há deze-
nas de anos. 

“Agradecemos à Irmandade da Penha por 
nos deixar ter aqui o nosso memorial”, diz 
o homem forte da Comissão. A Comissão 
de Lanceiros vai estár na Expo Clássicos, 
no Multiusos de Guimarães com um UMM 
da PE, restaurado pelo antigo Lanceiro e 
colecionador Cláudio Monteiro.

NOVIDADE EM GUIMARÃES

A QUALQUER HORA

com philadelpia,
manteiga de amendoim ou compotas

Largo República do Brasil
(Junto à igreja de S. Gualter)
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ARCOL S.A.
COMEMOROU 
64 ANOS

Entre os vários momentos que marca-
ram as comemorações destaque para as 
campanhas de preços e descontos que 
decorreram nas áreas de venda de Gui-
marães, Faro e Lisboa e também para a 
belíssima viagem a Barcelona, oferecida 
pela empresa vimaranense a cerca de 
180 clientes.

Deste modo, os premiados puderam 
maravilhar-se visitando alguns dos locais 
mais belos da capital catalã, como as 
notáveis igrejas, mosteiros e catedrais.

"FOI TAMBÉM UMA 
VIAGEM QUE SERVIU 
PARA FORTALECER OS 
LAÇOS DE AMIZADE E 
CONFIANÇA QUE NOS 
LIGAM AOS NOSSOS 
CLIENTES QUE, PARA 
NÓS ARCOL, SÃO O 
MAIS IMPORTANTE”. 
REFERIU ANTÓNIO LOPES, 
ADMINISTRADOR DA 
EMPRESA.

A ARCOL S.A, FUNDADA 
EM 1953, COMEMOROU 
RECENTEMENTE O SEU 64º 
ANIVERSÁRIO.
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A EMPRESA VIMARANENSE, SEDIADA EM GONDAR E COM FILIAIS EM LISBOA E FARO, ESTEVE UMA VEZ 
MAIS PRESENTE NO MAIOR CERTAME MULTISSECTORIAL DE PROMOÇÃO E CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTO 
QUE DECORREU DE 19 A 21 DE OUTUBRO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU.

ARCOL NA MIF
FEIRA INTERNACIONAL DE MACAU

A MIF é organizada pelo Instituto de 
Promoção do Comércio e do Investi-
mento de Macau (IPIM), e coorganizada 
pelas principais associações empresa-
riais de Macau, de Hong Kong e da China 
Continental.

Para António Lopes, administrador da 
empresa vimaranense que se dedica 
ao comércio grossista de produtos 
alimentares e bebidas, “a presença da 
Arcol neste mercado é muito importante, 
tendo em conta o potencial do mercado 
que Macau representa para a promo-
ção da oferta portuguesa, dos produ-
tos portugueses, e as perspetivas que 
podemos ter em entrar nos mercados da 
China Continental, de Hong Kong, e do 
sudoeste asiático.”

Fundada em 1953, a Arcol cobre atual-
mente todo o território nacional, estando 

igualmente na Europa, em África, na 
América do Sul e na Ásia.

De entre os muitos produtos portugue-
ses apresentados no Stand da Arcol, o 
evento serviu também de afirmação da 
marca “PURÍSSIMO” que, segundo Antó-
nio Lopes, “fruto do constante acom-
panhamento do processo de produção, 
da qualidade dos produtos e da enorme 
variedade de referências já disponíveis, 
constitui já uma marca de confiança dos 
consumidores e um bom cartão de visita 
da ARCOL e dos produtos nacionais no 
estrangeiro. É mais uma prova de que, 
o que fazemos em Portugal, fazemos 
bem”, acrescenta o empresário.

Neste importante certame, o stand da 
Arcol foi visitado por diversos empresá-
rios e personalidades como o o Dr. Vítor 
Sereno, Cônsul Geral de Portugal em 

Macau e Hong Kong.

Atualmente, a MIF é considerada uma 
das mais importantes plataformas de 
cooperação e promoção das relações 
comerciais entre a China, mais concre-
tamente a região de Cantão, e os países 
de língua portuguesa. Nesse sentido, alia 
ao espaço de exposição um conjunto de 
iniciativas, tais como fóruns, conferên-
cias e sessões de business matching, 
tendo em vista a troca de informação, 
bem como a identificação de parceiros e 
oportunidades de negócio.
 
Na sua 22ª edição, contou com a organi-
zação de um Pavilhão especial (PLPEX), 
coordenado pela AJEPC, para a exposi-
ção exclusiva de produtos dos Países de 
Língua Portuguesa, garantindo, dessa 
forma, uma visibilidade e impacto acres-
cidos dentro do evento.
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É O MAIS RECENTE PROJECTO DE DESIGN DE 
INTERIORES DO ATELIER 5 JANELAS. 
UM PROJECTO CUJO DESAFIO FOI DESENHAR UM 
ESPAÇO ELEGANTE E COSMOPOLITA:  EXPLORAR 
UMA COR EM DIFERENTES TEXTURAS E CRIAR UM 
AMBIENTE QUE FOSSE A SÍNTESE DO CONFORTO.

HAMICI JOALHARIA

Hamici Joalharia inaugurou 
recentemente e é já se tornou 
um dos espaços de referência 
na cidade de Guimarães. 

Todo o projecto parte da ideia 
de um cenário, o desenho 
propõe uma forma de estar e 
estende-se  do amplo espaço 
central aos pormenores,  até à 
forma de expor as peças.

O objectivo foi sempre con-
seguir um espaço feminino e 
requintado, e aqui, Francisco 
Neves não deixou nada ao aca-
so. A sensação para quem vista 
a loja é a de estar num espaço 
de vocação internacional.

Os tons verde-água que cons-
troem a identidade da Hamici 
Joalharia articulam-se em 
diferentes texturas e camadas, 
há uma sensação de conforto 
que Francisco Neves consegue 
através da afirmação de ele-
mentos como as cortinas em 
tecido encorpado, a dimensão 
exacerbada de elementos 
verticais como o lustre de latão 
envelhecido ou os espelhos 
suspensos por sirgarias de 
seda. O conjunto resulta num 
aspecto acolhedor e envolven-
te que não passa despercebido 
a quem visita este espaço, 
como aliás já nos habituou em 
todos os projectos que faz.
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Natural de Guimarães, Francisco Neves 
soma aos 25 anos de experiência o  
reconhecimento nacional e internacional. 
Francisco Neves tem vindo a construir 
uma imagem de marca a que é difícil 
ficar indiferente. 

Nos últimos anos desenhou e decorou 
espaços emblemáticos como o restau-
rante Antiqvvm no Porto, as suites e es-
planada do Hotel Cidnay em Santo Tirso, 
a Pastelaria Fina em Guimarães, a que 
se somam muitos outros projectos pri-
vados de decoração. Os seus trabalhos 
têm sido amplamente divulgados pelas 
revistas nacionais da especialidade, e a 
sua visibilidade internacional sai  ainda 
mais reforçada quando é publicado pela 
Andrew Martin- a edição de excelência 
no que toca a design de interiores, ou 
mesmo com a sua passagem pela feira 
Maison et Object em Paris.  

Francisco Neves multiplica o seu talento 
em tudo o que faz. A par da eclética loja 
5 Janelas,  promove também a arte na-
cional com a a Galeria Cinco, e promete 
para breve a abertura de uma gift shop 
na Avenida de Londres, a Cinco Muito. 

Com uma linguagem muito própria, pau-
ta as suas intervenções com o detalhe 
e a atenção ao pormenor.  Os projectos 
à medida, e o facto de desenhar em 
exclusivo mobiliário específico para cada 
projecto fazem deste designer uma 
referência a seguir.

FRANCISCO NEVES
5 JANELAS DESIGN DE INTERIORES
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MÉDICO VIMARANENSE APRESENTOU O TERCEIRO LIVRO DA SUA AUTORIA NO CAE S. MAMEDE. UMA 
HISTÓRIA "SIMPLES, INTENSA, DRAMÁTICA E ATÉ ROMÂNTICA". QUARTO LIVRO JÁ ESTÁ A SER ESCRITO 
E SERÁ LANÇADO DURANTE O ANO DE 2018.

CARLOS GUIMARÃES
"O SORRISO É A MORTE DE TODOS OS MEDOS"

LITERATURA

TEXTO: LUÍS FREITAS • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Casa cheia no CAE S. Mamede para a 
apresentação do terceiro livro do mé-
dico vimaranense Carlos Guimarães. O 
lançamento foi apresentado pela pro-
fessora Luísa Nogueira, que com o seu 
amor às palavras e à leitura contagiou 
todas as pessoas que encheram o Café 
Concerto.

“O Sorriso é a Morte de Todos os Medos”, 
é um livro com uma história “simples, 
intensa, dramática e até romântica” que 
pretende prender o leitor desde o primei-
ro parágrafo. Carlos Guimarães explica 
que o livro espraia-se numa escrita “es-
correita e descomplexada” procurando 
mostrar que a mulher é o verdadeiro sexo 
forte. Mergulha em pensamentos sobre a 
vida, os verdadeiros valores e a imbeci-
lidade do ser humano. “É uma pequena 
obra ficcionada que assenta na atualida-
de e com cariz totalmente diferente dos 
outros livros já escritos por mim”, con-
cluiu. Ao Mais Guimarães, o médico e es-
critor explica que o seu objetivo é propor-
cionar momentos de leitura “agradáveis 

OBJETIVO DE 
CARLOS GUIMARÃES, 
MÉDICO E ESCRITOR 
VIMARANENSE É 
PROPORCIONAR 
MOMENTOS DE LEITURA 
"AGRADÁVEIS E 
DESCONTRAÍDOS"

e descontraídos”, admitindo, no entanto, 
que “por vezes possam ser dolorosos, 
onde o leitor se revê em certas partes 
onde a obra é mais cáustica”. Os livros 
de Carlos Guimarães não ultrapassam as 
200 páginas e habitualmente demoram 
seis meses a ser escritos. Tudo é feito nas 
horas livres que rouba durante a semana. 
Os livros anteriores foram um sucesso, 
apesar de terem surgido fora do circuito 
comercial. “O Trémulo da Carriça” encon-
tra-se há muito esgotado e “As Borbole-
tas Voam Sozinhas” restam apenas al-
guns exemplares. Carlos Guimarães não 

pretende fazer segundas edições mas vai 
procurar uma editora que “as considere 
válidas para o circuito comercial”. 

O quarto livro da sua autoria, a editar em 
2018, já está quase escrito e será uma 
obra de prosa poética com textos atuais 
e outros escritos desde os 14 anos.
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LINCE OU SOFIA RIBEIRO 
FORA DA ZONA DE CONFORTO
AFIRMOU QUE ESTAVA CONFORTÁVEL NOS WE TRUST MAS, 
AINDA ASSIM, SAIU PARA FAZER OUTRAS COISAS A SOLO. O 
RESULTADO É UMA MÚSICA DEMASIADO CUIDADA DO PONTO 
DE VISTA DA ORQUESTRAÇÃO E COM LETRAS DEMASIADO 
PSICOLÓGICAS PARA SER POP, MAS AGRADA A CADA VEZ 
MAIS GENTE.
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A voz já era conhecida, mas perdia-se 
atrás das teclas nos projetos We Trust 
e There Must Be A Place. Sofia Ribeiro, 
agora a solo, junta a composição ao 
piano, à interpretação. Em 2016 deu 
a conhecer “Call me home” e "Earth 
space”, aos quais juntou, no verão pas-
sado, “Puzzles”, “Infinite” e "I was loving 
you instead”, que juntas compõem o 
EP de estreia Drops. Para a primeira 
metade do próximo ano está previsto 
o lançamento do primeiro álbum, para 
o qual já tem tanto material que não 
sabe se os trabalhos do primeiro single 
irão integrar este álbum de estreia. A 
artista multifacetada, que chegou tarde 
há música, depois de ter feito formação 
em dança desde muito pequena, mas 
que sempre gostou de cantar, dá um 
primeiro passo de uma carreira a solo 
muito sólido e a recolher um reconhe-
cimento muito favorável da crítica. 
Mantém um distanciamento crítico 
face a este mediatismo e afirma que é 
importante ser humilde.

O teu percurso artístico não começou 
pela música?

Ao contrário da maioria dos músicos eu 
não comecei por estudar música desde 
muito pequena. Comecei pela dança. A 
minha irmã mais velha já dançava e eu 
queria seguir-lhe os passos. Os meus 
pais puseram-me no ballet desde os 
cinco ou seis anos e a dança têm-me 
acompanhado desde aí. Atualmente dou 
formação em dança clássica e contem-
porânea. A música começou muito mais 
tarde, na adolescência. Eu nem sequer 
ouvia muita música quando era criança, 
embora eu sempre tenha gostado muito 
de cantar. Eu era a menina que cantava 
nas festas da escola. A vontade de fazer 
música e viver com a música cresceu na 
adolescência e, por isso, fui-me formar: 
tive aulas de formação musical e de 
canto lírico.

Há mais gente ligada às artes na famí-
lia, ou és um caso único?

Profissionalmente não há mais, mas há 
vários que poderiam ter sido. A minha 
mãe desenha muito bem e sempre teve 
muito jeito para as artes plásticas e 
passou isso um pouco para nós, a minha 
irmã é professora de artes plásticas. Do 
lado do meu pai há várias pessoas que 
poderiam ser atores ou atrizes, inclusiva-
mente o meu pai tem muita aptidão para 
as artes de palco. Mas profissionalmente 
eu realmente fui a única.

As gerações atuais têm gostos musicais 
muito dispersos, ao contrário de outros 
tempos em que as pessoas gosta-
vam muito de uma ou duas bandas e 
seguiam toda a discografia. Como é que 
os artistas hoje lidam com isso, e tu em 
particular?

Por um lado essa diversidade é muito 

LINCE É SOFIA RIBEIRO NO 
SEU PROJETO A SOLO

boa. A disponibilidade de ouvir muita coi-
sa diferente é muito boa. Por outro lado 
é mais difícil captar a atenção das pes-
soas. Hoje há uma falta de atenção ge-
neralizada, as coisas têm que acontecer 
muito rápido, as pessoas não têm tempo 
para parar, para ouvir, para pensar. As 
pessoas consomem aquilo que lhes vai 
chegando, não há tempo para entender 
o trabalho do artista.

Como é que surge este nome “Lince” 
que, aparentemente, não tem nada que 
ver com aquilo que fazes?

Tive muita dificuldade em encontrar o 
nome. Andei às voltas à procura de uma 
palavra que pudesse dar nome àquilo 
que faço. Não queria que fosse o meu 
nome, essa é a minha identidade e o 
projeto musical é apenas uma parte de 
mim. Há uns anos um amigo tinha-me 
sugerido “Lince” e por coincidência, 
outro amigo, sem qualquer ligação com 
o primeiro, sugeriu-me o mesmo nome, 
mais recentemente. Acabei por perceber 
que estava ligado a mim: é um nome 
bonito, de um animal, um felino, lembra 
natureza que eu procuro preservar.

Achas que algum dia vai haver um pro-
jeto “Sofia Ribeiro” distinto de “Lince”?

Acho que não. Vai haver outros projetos, 
mas Sofia Ribeiro sou eu. Lince é uma 
parte de mim, haverá outros projetos 
noutras fases.

Achas que já atingiste uma estética que 
constitui a tua identidade, ou achas 
que isso é um processo em desenvol-
vimento, ou, por outro lado, isso não te 
preocupa?

Há sempre qualquer coisa que identifica 
as minhas músicas, uma impressão digi-
tal, coisas que são omnipresentes. Não 

TEXTO E FOTOGRAFIA:  RUI DIAS 
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"TEMOS QUE SER 
HUMILDES PARA 
PERCEBER QUE HÁ 
MUITAS PESSOAS A 
FAZER COISAS BOAS E 
NÓS SOMOS APENAS 
MAIS UM CASO. EU 
TENHO A AMBIÇÃO DE 
CHEGAR O MAIS LONGE 
POSSÍVEL"

sei se posso dizer que encontrei uma 
estética na minha música, até porque as 
coisas vão mudando. O tempo passa e 
nós mudamos naturalmente.

Que importância é que tem o vídeo para 
a música? A música é uma coisa de 
ouvir ou também se vê?

A componente visual é enriquecedora. 
Quando ouvimos uma música, cons-
truímos uma imagem. Os vídeos trazem 
outros artistas para o processo, que 
acrescentam a estimulação de mais 
sentidos. É importante ter cuidado com 
esse aspeto. 

Apareces cada vez mais referenciada, 
não só na imprensa especializada, mas 
mesmo nas publicações mainstream. 
Como é que tens lidado com isso?

Com alguma surpresa. Eu não estava 
à espera de no espaço de um ano, as 
coisas atingirem estas proporções. Parto 
para os projetos, sempre, sem grandes 
espectativas. Claro que queria que hou-
vesse aceitação, mas não sabia o que 
poderia esperar. Ser referenciada como 
uma das novas vozes da música portu-
guesa a ter em conta é muito bom. Claro 
que isso também cria alguma pressão e 
sentido de responsabilidade.

Tens uma data para o lançamento do 
teu albúm?

Não, não há uma data (riso). Há um ob-
jetivo que eu quero cumprir, que é lançar 
na primeira metade do próximo ano.

Achas que é possível, a partir do Norte 
de Portugal, fazer música para o mun-
do?

Acho que qualquer coisa é possível. É 
preciso reunir uma série de fatores. Te-
mos que sair da nossa zona de conforto. 
Hoje é mais fácil fazer chegar a música 
além-fronteiras, mas por outro lado, há 

muito mais gente a fazer a mesma coisa. 
Temos que ser humildes para perceber 
que há muitas pessoas a fazer coisas 
boas e nós somos apenas mais um caso. 
Eu tenho a ambição de chegar o mais 
longe possível.

O que é que tens na tua play-list atual-
mente?

Eu ouço muitas coisas diferentes, mas 
também ainda ouço álbuns inteiros 
vezes sem conta. Agora ando a ouvir 
o novo albúm do Sufjan Stevens (com 
mais três autores), chama-se “Planeta-
rium” e é simplesmente delicioso. Gosto 
muito de Frank Ocean, que tem um 
lado mais hip-hop, por outro lado gosto 
muito de algumas bandas eletrónicas, 
como “Justice”…Há imensas coisas muito 
diferentes! Em algumas alturas só me 
apetece ouvir Beethoven ou Debussy.

Qual é a tua primeira memória musical?

Lembro-me de ouvir com a minha irmã o 
álbum dos Ornatos Violeta – O Monstro 
Precisa de Amigos. Ainda consigo cantar 
de memória algumas letras.
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Todas as crianças, no decorrer do seu 
desenvolvimento, experienciam algum 
tipo ansiedade. Para uma situação de 
ansiedade ser considerada normal ou 
patológica tem de se ter em considera-
ção a duração dos sintomas e a forma 
como interferem com o desenvolvimen-
to das atividades diárias da criança e a 
sua funcionalidade. 

A ansiedade é uma emoção adaptativa 
porque ajuda a criança a lidar com a 
dificuldade, assim como com situações 
desafiantes. É também uma reação 
defensiva comum, frente ao perigo ou si-
tuações consideradas ameaçadoras, que 
pode levar ao aparecimento de determi-
nados sintomas que se caracterizam por 
um grande mal-estar físico e psicológico, 
aflição e agonia. A ansiedade refere-se 
principalmente a preocupações ou acon-
tecimentos que, segundo a interpreta-
ção da criança, podem lhe trazer algum 
tipo de perigo ou consequência. Passa 
a transformar-se num quadro clínico 
quando afeta a funcionalidade da crian-
ça na escola e nas suas tarefas diárias.

As perturbações de ansiedade represen-
tam uma das formas mais comuns de 
psicopatologia na infância e estão asso-
ciados a várias consequências negativas 
ao nível social, escolar e pessoal, sendo 
vários os fatores de risco que contri-
buem para o seu desenvolvimento. 

Embora a ansiedade possa ser explicada 
tendo em conta uma base genética, esta 
também poderá ser melhor explicada 
por fatores individuais, familiares ou 
ambientais. Em relação a estes últimos, 
muito se tem falado da superproteção 
dos pais como tendo uma influência no 
desenvolvimento de quadros de ansie-
dade. Quando os pais não proporcionam 
aos seus filhos oportunidade de lidarem 
com situações adequadas ao seu nível 
de desenvolvimento, com o objetivo de 
os proteger de possíveis ameaças, muito 
provavelmente estão a aumentar a per-

ceção de ameaça por parte da criança e 
a reduzir os seus sentimentos de eficácia 
e controlo sobre as situações. Os pais, 
ao transmitirem aos filhos uma visão do 
mundo enquanto local ameaçador, estão 
a aumentar a probabilidade das crianças 
recorrerem a estratégias de evitamento 
perante os mais diversos estímulos que 
as rodeiam e a desenvolverem ansieda-
de perante estes mesmo estímulos. 

Principais Sintomas nas Crianças 

Apesar da grande quantidade de 
sintomas associados aos quadros de 
ansiedade na infância, destacam-se os 
mais frequentes:

• Choro frequente sem motivo aparente;

• Alterações no padrão do sono – dificul-
dade em dormir ou excesso de sono;

• Dores de barriga, enjoos e dores de 
cabeça;

• Dificuldades de manter a atenção 
numa determinada tarefa;

• Recusa escolar;

• Inquietação e excessiva agitação;

• Irritabilidade e alterações de humor;

• Surgimento de medos;

• Procura constante do adulto;

• Alterações de apetite.

Causas da Ansiedade Infantil 

São vários os fatores que podem contri-
buir para o aparecimento de um quadro 
de ansiedade nas crianças. Estes podem 
incluir fatores genéticos, bioquímica 
cerebral ou uma resposta desadapta-
tiva em determinadas fase da vida da 
criança, como a mudança de escola, a 

dificuldade em aprender uma determi-
nada matéria, a dificuldade em fazer 
amigos, o mau desempenho escolar, 
situações de conflito ou violência entre 
pares, situações de conflito em casa, 
morte de alguém próximo (….).

Como ajudar o Seu Filho? 

• Identifique qual ou quais os pensamen-
tos que estão a gerar ansiedade; 

• Reconheça o problema sem comen-
tários negativos, sem desvalorizar ou 
ironizar os sintomas de ansiedade que o 
seu filho sente;

• Fale abertamente sobre os sintomas 
que sente, explicando a ligação entre os 
pensamentos e as respostas do corpo, 
para que a criança perceba que os sinto-
mas derivam desses pensamentos;

• Utilize um discurso positivo quando 
falam deste tema, usando sempre o 
reforço positivo e a confiança de que vão 
conseguir ultrapassar esta fase;

• Seja paciente e transmita calma e con-
fiança ao seu filho;

• Se as estratégias não forem suficientes 
para reduzir a ansiedade no seu filho, 
procure a ajuda de um Psicólogo. 

É importante estarmos atentos aos 
sinais de ansiedade das crianças, que, 
apesar de poderem ser normais do seu 
desenvolvimento e serem respostas a 
algumas situações interpretadas como 
perigosas, podem tornar-se persistentes 
e causar um enorme sofrimento nas 
crianças. A identificação precoce de qua-
dros de ansiedade pode tornar o proces-
so terapêutico mais rápido e eficaz.

Beatriz Moura  
Psicóloga da Infância e Adolescência

ARTIGO DE OPINIÃO

ANSIEDADE INFANTIL
COMO AJUDAR O SEU FILHO?
TEXTO: BEATRI MOURA • FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

Horário: Segunda: 15:00h – 20:00h
Terça a Sexta: 10:00h – 13:00h | 15:00h –20:00h

Sábado: 10:00h – 13:00h

 253 781 125 | 914 724 48
geral.guimaraes@clinicamim.com

Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, nº83,
Costa – Guimarães
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VIAGENS À MINHA TERRA
MAURO FERNANDES

A RÚBRICA QUE O LEVA A CONHECER O PASSADO DE 
FIGURAS DA CIDADE DE GUIMARÃES, MAS COM UMA 

INFÂNCIA VIVIDA MAIS OU MENOS DISTANTE. HISTÓRIAS DE 
VIDA E DE TERRAS QUE VALE A PENA DESCOBRIR.
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VIAGENS À MINHA TERRA

DE ANGOLA
A VILAR DE PERDIZES
TEXTO: LUÍS FREITAS • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

"O QUE MARCA A MINHA 
INFÂNCIA SÃO AS 
DERIVAS PARA FINS DE 
SEMANA E FÉRIAS EM 
VILAR DE PERDIZES"

Nasceu em Angola, em 1975, ano em 
que o país conseguiu finalmente a 
independência. Ali viveu até 1985, 
apenas com um de interrupção, quan-
do aos cinco anos de idade veio pela 
primeira vez a Guimarães. É técnico de 
informática nos serviços de comunica-
ções da UM e membro do Senado Aca-
démico. É diretor desportivo do CAR e 
um apaixonado por corrida, caminha-
das, mas sobretudo pela natureza.

Mauro Fernandes cresceu muito ligado 
à natureza, em Angola, o que ajudou 
a criar laços fortes que ainda hoje os 
mantém. Por influência da educação, 
ia habitualmente para o mato, passea-
va de jipe, fazia caça submarina e até 
mergulho. "Era algo que tinha como 
inato". Estes foram os anos mais felizes 
da sua vida, aproveitava para disfrutar 
ao máximo de cada momento, era algo 
enraizado naquela cultura. No entanto, 
a situação em Angola era tudo menos 
pacífica. Decorria o ano de 1980 quando 
Mauro Fernandes visitou pela primeira 
vez Guimarães. Tinha cinco anos e veio 
de Angola para viver em casa de duas 
tias e avós. Chegava de um clima de 
guerra, o que acabou por influenciar 
significativamente a sua personalidade, 
especialmente na juventude. "Para mim 
foi excelente vir a Guimarães, apesar 
de também ser um ambiente contro-
lado, estava longe da violência e criei 
relações fortes com os meus primos". 
O resto da família continuou em Angola 
devido ao facto de o seu pai ser militar 
oficial do Exército Português, ou seja, 
fazia parte do governo. No entanto, 
Mauro esteve apenas um ano em Gui-

marães, tendo regressado para Angola, 
onde esteve mais quatro anos.

EM 1985 REGRESSA 
DEFINITIVAMENTE 
A GUIMARÃES
 
Com dez anos de idade volta a Portugal 
e a Guimarães, mas agora de vez. In-
tegrou-se primeiro na Escola do Monte 
Largo e depois na Veiga, no entanto, 
trazia consigo algumas marcas do 
ambiente vivido naquele país africa-
no. "Obviamente que eram sinais que 
passavam despercebidos a quem vivia 
em Angola, mas quando cheguei cá as 
pessoas notavam a diferença no meu 
comportamento", conta Mauro. Os mé-
dicos achavam que tinha uma doença, 
foi observado várias vezes, mas sem 
efeito. Ninguém conseguia explicar. 
"Eu tinha uma doença numa semana, 
noutra semana tinha outra". No fundo, 
não tinha nenhuma. Mauro Fernandes, 
enquanto criança, era muito pouco co-
municativo, passava várias horas sem 
falar com alguém. Os seus padrões de 
medo e violência eram muito diferentes 
daqueles que os portugueses estavam 
habituados, o que o levava muitas das 
vezes a ser violento na forma como 
lidava ou reagia a situações.

Vir definitivamente para Portugal foi 
uma das razões que levou o seu pai 
a interromper a sua ligação a Angola 
e a regressar também a terras lusita-
nas, aliado à detrioração dos valores 
da sociedade angolana, o que chocou 
claramente com os seus ideais. A tarefa 

acabou por não ser fácil, pois um militar 
do Estado não conseguia sair de Angola 
de qualquer forma. Os primeiros anos 
foram complicados para a família, ape-
sar dos bons alicerces familiares, pois 
as realidades eram incomparáveis. A 
adaptação escolar foi fácil, fruto de ter 
professores na família, mas as amiza-
des na escola não eram muitas. "Sou 
muito exigente nas minhas amizades, 
porque o meu conceito de um grande 
amigo é diferente da maioria".

Depois de em 1985 ter-se estabelecido 
em Guimarães, nunca mais voltou a 
Angola, apesar das inúmeras oportuni-
dades. "Não quero perder a imagem do 
que tinha. Não quero ficar com uma má 
imagem de Angola. Eu não conseguiria 
viver numa sociedade completamente 
corrompida".

INTERVÉM NA SOCIEDADE 
ONDE QUER QUE ESTEJA
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"O MAIOR 
DEFEITO DA 
SOCIEDADE 
VIMARANENSE 
É TAMBÉM 
A MAIOR 
VIRTUDE: O 
BAIRRISMO 
QUE SE 
TRANSFORMA 
EM TACANHEZ"

Pelas influências do pai, procura sem-
pre mais do que criticar, intervir. "Faço 
questão de ter uma intervenção cívica 
em todos os assuntos que critico", 
explica. Mauro faz questão de marcar a 
diferença de forma a sustentar as suas 
ideias e teorias. Em Guimarães procu-
rou sempre distanciar-se dos benefícios 
políticos: "o meu maior conflito é perce-
ber se há alguma coisa por trás, quando 
é assim, afasto-me".

MELHORES 
RECORDAÇÕES ESTÃO 
LIGADAS AO AVÔ, 
EM VILAR DE PERDIZES

João Miguel Fernandes, avô paterno de 
Mauro, foi a pessoa que mais o marcou 
ao longo da sua vida. Duas vezes por 
ano e desde muito cedo, deslocava-se 
até Vilar de Perdizes, onde aprovei-
tava para conviver com uma pessoa 
"perfeita", fruto da sua sensatez. Pelo 

menos é assim que Mauro e os amigos 
e conhecidos o caracterizam. "O que 
marca a minha infância são as derivas 
para fins de semana e férias em Vilar de 
Perdizes". Ali encontrou uma referência 
para a sua educação, mas só notou 
isso aquando do falecimento do seu 
avô. Fruto da sua calma e sensatez, foi 
como um ponto de equilíbrio na agitada 
adolescência de Mauro. 

Com o avô, guarda de fronteira, pas-
seava pelos trilhos de contrabando. Os 
guardas eram quase todos corruptos, 
mas o seu avô não. Apesar de tudo, nun-
ca prendeu ninguém: "era uma pessoa 
justa e muito cedo percebeu que aquilo 
era contrabando de sobrevivência".

Os mesmos trillhos que outrora percor-
reu de mão dada com o avô, são agora 
palco de corridas de trail que organiza, 
sempre com uma forte componente 
cultural, de forma a dar a conhecer a 
história daquela rica região.
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VILAR DE PERDIZES
SÃO MIGUEL

O Ecomuseu do Barroso distingue-
-se por um património riquíssimo e 
um imaginário coletivo diferenciador. 
Situada no planalto barrosão, a região 
e as suas gentes souberam preservar 
rituais únicos, produtos ímpares pela 
qualidade e autenticidade, associados 
a um saber receber sem igual. Com a 
nobre missão de transportar relíquias, 
apresenta-se como fiel guardião de 
“momentos” que identificam um povo 
e um território, que ocupa um terço do 
Parque nacional da Peneda-Gerês

A gastronomia, na região onde Vilar de 
Perdizes está inserido, é baseada nas 
fantásticas carnes e hortaliças. O restau-
rante "O Larouco" destaca-se pela posta 
barrosã à Vilarense criado pela proprie-
tária. Já "O Paço" é famoso por servir, 
entre outros pratos, o cozido à barrosã. 
Por sua vez, "O Cabaço", delicia os 
visitantes com a picanha (naco de vitela) 
à barrosã. Os nomes dos restaurantes 
estão ligados à história da região e são, 
na opinião de Mauro Fernandes, as gran-
des atrações de Vilar de Perdizes.

Mantendo a arquitetura tradicional 
Barrosã da região, e oferecendo ins-
talações contemporâneas, a Casa da 
Laborada está localizada em Vilar de 
Perdizes. Este alojamento de acomo-
dação e pequeno-almoço possui um 
tanque de água interior. Os seus quar-
tos combinam o conforto moderno com 
um toque rústico. A Casa da Laborada 
dispõe de uma sala de leitura com uma 
ampla varanda de madeira com vista 
para as aldeias da Galiza. O estabeleci-
mento fica a 12 km de Montalegre.

Vilar de Perdizes é uma pequena fre-
guesia do concelho de Montalegre. Tem 
pouco mais de 400 habitantes. Na reor-
ganização administrativa de 2012/13, o 
seu território acabou por ser integrado 
na União de Freguesias de Vilar de 
Perdizes e Meixide. Habitualmente é 
também conhecida como São Miguel. 

Uma das principais atrações de Vilar de 
Perdizes, que ajudou a colocar a fregue-
sia no mapa, é o Congresso de Medicina 
Popular lá organizado. Um evento de 
três dias que continua a atrair curiosos 
na procura de soluções nas plantas e 
noutros ingredientes que a terra dá.

A região é, habitualmente, pacata, 
mas Mauro Fernandes tem vindo a 

lutar para que isso deixe de ser uma 
realidade. De há uns anos para cá, tem 
havido cada vez mais iniciativas e, em 
muitos dos casos, fruto de parcerias 
com o povo galego. As corridas de 
trail já fazem parte do calendário da 
freguesia. A primeira foi organizada há 
quatro anos, quando Mauro conheceu 
o vice-presidente da Câmara Municipal 
de Montalegre e o convenceu, garan-
tindo que conseguiria atrair pelo menos 
100 pessoas ao evento. Conseguiu 
juntar mais de 400, o que comprovou 
o potencial da região. Com a ajuda do 
primo, espetou 1.600 estacas na serra, 
espalhadas por 40 km. "É até à última 
gota de sangue", confessa Mauro, sem 
conseguir esconder o tom apaixonado 
com que aborda a história.

Nos últimos anos também começou a 
ser organizado o FestiVilar, um festival 
de música organizado pelos jovens, 
com música eletrónica, de forma a 
cativar outros públicos. Mauro Fernan-
des confessa que o que mais o cativa 
em Vilar de Perdizes, é a forma como 
as pessoas vivem, sem pensar na crise, 
aliás, ela nem sequer chegou lá: "devia 
ser uma reflexão para todos nós. Esta 
crise deveria ser uma oportunidade para 
voltar à terra. Não há crise na aldeia, a 
crise é na cidade". O segredo, para Mau-
ro Fernandes, está em baixar os níveis 
de materialismo. "Estas pessoas sabem 
realmente viver, ao contrário do que a 
maioria das pessoas pensa”. Vivem com 
outros parâmetros mas não sofrem com 
as influências da bolsa, etc.

LOCAIS A VISITAR ONDE COMER ONDE DORMIR



33

Um novo nome, qualidade de sempre

Av. D. João IV - 1147 4800-532 Guimarães
Tel.933 578 928 geral@enedecor.pt
www.enedecor.pt 
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Era outono. O frio chegara do outro lado 
do mundo.

Nas copas dos castanheiros, os ouriços, 
picantes, bicudos, cresciam inchados 
pelo tesouro escondido. 

Perto da escola, numa árvore de folha 
persistente, um pequeno esquilo 
preparava-se, ainda, para o inverno.
Os primeiros flocos de neve caíam 
envergonhados, talvez tristes por 
aparecerem sem serem anunciados, 
trazendo o inverno cedo demais.

A noite chegava apressada. O esquilo 
recolheu a última noz, a última castanha, 
naquele dia tão frio. Um rapaz corria 
com um cilindro velho e bafiento debaixo 
do braço, como se de um tesouro se 
tratasse. 

“Loucos estes humanos” - pensou 
o pequeno esquilo e entrou na sua 
confortável toca, repleta de alimento.

Durante aquela noite e nos dias 
seguintes o frio intensificou-se. A neve, 
já sem vergonha, caía copiosamente. O 
pequeno esquilo dormitava contente, 
acordando apenas para petiscar uma 
noz, uma avelã ou uma castanha. A 
felicidade morava com ele.

O vento soprou com mais força. A neve 
cobriu a paisagem de branco. O frio 
instalou-se de malas e bagagens não 
dando tréguas aos pequenos animais da 
floresta. Viam-se apenas os pequenos 
pardais que esvoaçavam do comedouro 
para as casitas construídas pelos alunos 
da escola da clareira.

Tudo estava congelado no tempo. 
Ouviu-se, lá fora, na neve, um “cof, cof”. 
Um pequeno alto, na neve imaculada, 
que se movia lentamente, parava de 
repente e… “cof, cof”.

Este som despertou a curiosidade do 
pequeno esquilo.

- O que será? Não é o vento que assobia. 
Não são as castanhas que caem. Só 
pode ser um animal! 

Pelo buraquinho da entrada espreitou.
O pequeno monte avançava 
aleatoriamente, para a direita e para 
esquerda, e a cada mudança de direção 
“cof, cof”.

Este som mudo, abafado, despertou 
quase todos os animais das redondezas. 
Espreitavam, recolhidos nas suas tocas, 
quentes, secas e confortáveis.

O pequeno esquilo, curioso como 
apenas um esquilo pode ser, continuou 
a perscrutar a brancura da neve. 

“O que será? Quem será?” - pensava 
enquanto o “cof, cof” continuava.

Subitamente, uma pequena mancha 
cinzenta saiu da imaculada brancura da 
neve. Era uma pequena serpente, toda 
ela fome e frio.

O esquilo, assustado, perguntou lá 
do cimo da sua robusta e acolhedora 
árvore:

- O que fazes aqui seu animal de sangue 
frio? Porque não estás a hibernar, como 
todos os da tua espécie?

- SSSSSS, “cof, cof”. Ajuda-me pequeno 
essssssquilo. O frio e a fome vão matar-
me. Ajuda-me!

- Irás comer-me. Porque haveria de 
te ajudar? Desaparece para qualquer 
buraco no solo, sua víbora bifurcada.

- Não digasss isssso que apenasssss 
quero um ou outro fruto para hibernar 
desssscanssssada.

O pequeno esquilo assustado 
decidiu agir contra o seu sentido de 
preservação. Depois de muito matutar 
decidiu ajudar a pequena serpente. 
Nenhum animal deve morrer ao frio e à 
fome, mas por precaução deixou-a ficar 
na toca velha que havia junto às raízes 
da sua árvore e oferecer-lhe um pouco 
dos seus frutos.

Agradecida a serpente comeu satisfeita 
o que lhe haviam ofertado e recolheu a 

um pequeno buraquinho mantendo-se 
assim quente e seca.

O outono, ainda jovem, era agreste, e 
duro. A reserva do pequeno esquilo, 
embora repleta, não poderia servir para 
alimentar dois animais. E com o passar 
do tempo o esquilo ficou apenas com 
comida para si. 

Certo dia, num dia em que o sol brilhou 
mais forte do que era costume naquela 
estação do ano, a pequena serpente 
saiu da toca e quando regressou puxava 
um pequeno saco de plástico, como se 
fosse prisioneira daquele produto dos 
homens.

Puxou e puxou. Empurrou e empurrou. 
E o esforço havia sido tão grande 
que, ainda afastada do seu refúgio de 
inverno, gentilmente cedido pelo esquilo 
que numa qualquer primavera poderia 
ter sido o seu almoço, se ouviu de novo 
um “cof, cof”.

Habituados àquele som abafado, todos 
os animais saíram das suas tocas, 
sempre fechadas a sete chaves. Quem 
confiaria a porta aberta sabendo que 
tinha uma serpente por vizinha! E o som 
lá estava de novo “cof, cof”. 
“Mais uma serpente?”, pensaram os 
animais.

“Teremos que nos unir e proteger-nos 
destes répteis que agora para aqui vêm 
viver?”, perguntavam outros entre si.

Mas o pequeno esquilo mais uma vez fez 
do medo coragem e foi auxiliar aquele 
novo amigo. Apesar de não ter mais 
comida. Apesar de ter cada vez mais frio 
e se sentir mais fraco.

Qual não é o seu espanto que aquele 
novo montinho branco, aquele “cof, 
cof” não era mais que a pequena 
serpente que carregava um saco 
branco, de plástico, cheio de castanhas 
encontradas junto à escola, onde os 
meninos as assavam e as ouviam fazer 
“Pás(z), Pás(z)”.

QUEM CONTA UM CONTO

TEXTO: JÚLIO BORGES  IMAGEM: BÁRBARA CORREIA DA SILVA

COF.. COF
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A CUMPRIR A SUA TERCEIRA 
EDIÇÃO, O CERTAME 
INTERNACIONAL DE BANDAS 
CONVIDOU TRÊS BANDAS 
DE DIFERENTES ORIGENS, 
REALIDADES E ESTILOS.

III PEVIDÉM 
FILARMÓNICO

MÚSICA

TEXTO: DIOGO OLIVEIRA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

A Sociedade Musical de Pevidém co-
memorou o seu 123.º aniversário com 
um Certame Internacional de Bandas, 
o III Pevidém Filarmónico, no dia 14 de 
outubro. 

Este ano, o certame contou com a 
Banda Amizade - Banda Sinfónica de 
Aveiro, dirigida pelo maestro Carlos 
Marques (também compositor convi-
dado do evento), a Banda de Música 
de Vilagarcia de Arousa, dirigida pelo 
maestro Jesús Nogueira Franco, e a 
Banda Musical de Pevidém, dirigida pelo 
maestro Vasco Silva de Faria.

O evento patenteou a quem assistiu 
diversidade dos repertórios, com as 
Bandas a apresentar formações hetero-
géneas do ponto de vista do número de 
elementos, bem como da constituição 
instrumental, num ambiente familiar e 
festivo num momento de intercâmbio 
social, cultural e artístico. 

De salientar ainda a adesão do público 
ao evento que é o único do género na 
região.

Como habitualmente, o certame con-
vidou um compositor, havendo lugar a 
uma singela homenagem. Neste caso, o 
compositor Carlos Marques (maestro da 
Banda Amizade), responsável pela obra 
“Mumadona Dias” executada na Abertura 
da Guimarães Capital Europeia da Cultura 
2012, pela Banda Musical de Pevidém.

LIGUE JÁ 927 997 219
phmartins@remax.pt

39.900€

ID: 123061024-220

Excelente Loja para
Comércio/Seviços

40.000€

ID: 123061024-153
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8 - O PATRIMÓNIO DA IRMANDADE

Além da capela, dos adereços, do mobi-
liário, das imagens, encontra-se guarda-
do, na sacristia, o espólio da Irmandade, 
constituído por cálices, cruzes, missais, 
turíbulos, castiçais, paramentos e outras 
alfaias religiosas.
Nela foi recolhida a imagem de São Ben-
to, e a Senhora da Guia tem aí as suas 
coroas e o seu manto antigo.
Recebeu (35), recentemente, um manto 
novo, confeccionado pela devota Henri-
queta Nunes.

9 - AS NECESSIDADES DA CAPELA

Actualmente (36), a capela está a ser 
sujeita a obras, por apresentar sinais de 
degradação.
Foi um trabalho muito planificado, pela 
Irmandade (37), contando com a lide-
rança empenhada (38) do Irmão Manuel 

7 - O RETÁBULO DA CAPELA

Em 29 de Julho de 1770, foi declarado (29) 
que o altar da Senhora da Guia, na torre 
com o seu nome, estava “muito antigo e 
velho”, e “não chegava a cobrir o arco que 
se achava feito de novo”.
Ou seja: tinham-se realizado obras na 
capela da Torre da Senhora da Guia, e era 
preciso mandar fazer um retábulo novo.
Produzido o ‘risco’, puseram-se ‘escritos’, 
e a obra foi entregue ao mestre entalha-
dor Manuel Fernandes (30).
Concluído o retábulo (31), o mesmo foi 
mandado “ourar” (1774).
O novo retábulo ficou, assim, valioso 
demais para ser abandonado e não ser 
transposto (naturalmente, com altera-
ções) para a nova ‘igreja’, que adaptou a 
sua estrutura para o receber.
É esse o retábulo que, hoje, se encontra 
na capela – um retábulo barroco, em 
talha policromada, com dourados, dentro 
do ‘estilo nacional português’ (32).
Um duplo arco do retábulo acompanha a 
abóbada, suportado por duas colunas de 
cada lado.
Entre o duplo arco, figuram cabeças de 
anjos e, ao centro, uma figura santa.
Do lado esquerdo, outra figura santa 
segura um cálice, e tem ao lado o esboço 
de uma torre (a Torre da Guia…); do lado 
direito, outra figura santa, com uma ân-
cora (representando a firmeza e o sentido 
de orientação).
No interior do retábulo, ao cimo de 3 
degraus, apresenta-se a imagem da 
Senhora da Guia.
Em baixo, o sacrário, protegido por 
baldaquino, com dois anjos, por cima, a 
apontar a porta, e outros dois, por baixo, 
na posição de abrirem um cortinado 
solene.
Na porta do sacrário, está representado o 
‘Agnus Dei’, com cruz e estandarte.
O altar está embutido na estrutura, em 
tons (33) brancos e azuis (as cores da 

HISTÓRIA DE GUIMARÃES

CAPELA E IRMANDADE
DA SENHORA DA GUIA – 2

TEXTO: LINO MOREIRA DA SILVA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Irmandade).
Ao alto, dois santos “da mais antiga 
devoção vimaranense” (34), São Dâmaso 
e São Torcato.

Fernando Silva, um incansável defensor 
dos interesses da capela.
Por agora, terminou a primeira fase, a 
limpeza da talha do altar. Seguir-se-ão a 
recuperação da parte interna do altar, o 
restauro do tecto e de toda a arte sacra 
existente e o restauro do coro e do altar 
(39).
As verbas necessárias terão, obrigatoria-
mente, de aparecer.
A Irmandade anda à procura de mecenas 
e confia no apoio da Câmara Municipal.
Não é apenas a motivação religiosa que 
está em causa, mas a obra de arte imper-
dível, que a capela, em si mesma, é.

10 - CURIOSIDADES À VOLTA
DA CAPELA

- Nas imediações da capela, funcionou 
(1769) o primeiro teatro vimaranense: um 
“simples barracão” (40) de tabique, onde 
os Estudantes realizavam “concorridíssi-
mos espectáculos”.
- Pelos Estatutos, os Irmãos da Irman-
dade trajavam opas brancas (41). Hoje, 
trajam de branco, com gola azul.
- A Festa da Senhora da Guia, sempre 
que se realizava (42), era grandiosa. Serve 
de exemplo o ano de 1858. Nesse ano, 
além de missa e procissão, os devotos 
ornaram o ‘seu’ Cruzeiro (o Cruzeiro da 
Senhora da Guia) “com grande pompa, 
e colocaram em frente dele um Passo 
mui dilatado e ricamente enfeitado, que 
representava o ‘Descendimento da Cruz’” 
(43). O local “estava toldado, para defen-
der dos raios ardentes do sol, e as janelas 
adamascadas”, havendo música, “até 
altas horas da noite”, com “iluminação a 
lampiões de cores, que principiava, nos 
dois lados da entrada, por arcos em que, 
por entre as luzes, se divisava a murta 
misturada com as flores da estação”.
- Guardava-se, na sacristia, “um Cristo, 
chamado da Piedade, acolitado por duas 
imagens, São João e a Virgem”. Estas 
duas imagens permanecem na capela, 
mas o Cristo “foi levado para o Museu 
Alberto Sampaio, a título de empréstimo, 
por 30 dias, e por lá ficou” (44). A recolha 
do Cristo, no museu, está correcta, mas a 
metodologia usada não foi a melhor.
- Foi oferecido à Irmandade (1807), por 
um benemérito, um lampadário de prata 
(45), que foi vendido, depois, por se en-
contrar quebrado, andar muitas vezes de 
empréstimo e não ser necessário.
- A Irmandade era rica: mandou cinzelar 
(46) cruz de prata (24.05.1772), “ourar” 
(02.08.1774) o novo retábulo (47), edificar 
(24.11.1788) a capela-mor da ‘sua’ igreja (48); 
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NOTAS:

29 AMAP, 10-23-1-45 fl.24. H. O. Silva, 
2004, pp.222-223.
30 T. Machado, 1996, p.50. F. Gonçalves, 
1981, pp.344-345. Não tem, de facto, 
razão quem defende que o retábulo é da 
autoria de Pedro Coelho, de Gondar. Este 
escultor e imaginário “desempenhou um 
papel destacado entre os entalhadores e 
escultores da zona vimaranense” (séculos 
XVII-XVIII), mas não fez o retábulo da 
Capela da Senhora da Guia.
31 AMAP, 10-23-1-45 fl.25v.
32 T. Machado, 1996, p.50. O ‘estilo nacio-
nal português’ caracteriza-se pelo uso de 
colunas de fuste em espiral (‘colunas salo-
mónicas’), da ordem coríntia ou compósita, 
constando, geralmente, de 5 ou 6 espiras 
iguais, cobertas de parras de videira, com 
cachos e folhas de acanto, em alto-relevo, 
elementos vegetais, pássaros, anjos e 
figuras santas; arcos concêntricos, nichos 
para os santos da devoção; um ‘trono’, em 
“construção piramidal de muita ostenta-
ção”, para expor o Santíssimo (R. C. Smith, 
1962, pp.70-71).
33 J. M. G. Alves, 1981, p.35.
34 J. M. G. Alves, 1981, p.36.
35 A Senhora recebeu, ainda, uma toalha 
em linho, para o altar, confeccionada pela 

devota Carla Cristina. As flores para as 
cerimónias festivas são-lhe oferecidas pela 
devota Fernanda Henriques.
36 Comércio de Guimarães, 16.08.2017.
37 A Irmandade actual, eleita em 2014, é 
constituída por João Guimarães (Juiz), Rui 
Porfírio (Presidente da Mesa), André Siopa 
(Tesoureiro) e Manuel Fernando Silva e 
Manuel Abreu (Vogais).
38 Comércio de Guimarães, 27.09.2017.
39 Comércio de Guimarães, 09.08.2017.
40 A. J. F. Caldas, 1996, pp.125-126.
41 AMAP, 10-23-1-45, fl.4.
42 J. L. Faria, Efemérides, 1828.
43 J. L. Faria, Efemérides, 1858.
44 J. M. G. Alves, 1981, p.36.
45 Ofertante: António Machado de Oliveira. 
AMAP, 10-23-1-45, fl.32.
46 AMAP, 10-23-1-45 fl.25.
47 AMAP, 10-23-1-45 fl.25v.
48 AMAP, 10-23-1-45 fl.27v.
49 AMAP, 10-23-1-45 fl.32.
50 AMAP, 10-23-1-45 fl.32v.
51 AMAP, 10-23-1-45 fl.33v.
52 AMAP, 10-23-1-45 fl.37v.
53 AMAP, 10-23-1-45 fl.39. L. M. Silva, 2015, 
pp.229-234.

Lino Moreira da Silva 
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tinha prata acumulada (49), que entregou 
(50) ao Arcebispo de Braga (04.05.1801) 
e ao Juiz de Fora (20.03.1808); colaborou, 
monetariamente, na criação do exército 
para (21.07.1808) “livrar este reino dos 
franceses” (51); colaborou com a Santa 
Casa da Misericórdia (07.01.1813), no apoio 
aos necessitados (52), e com a Irmanda-
de de Nossa Senhora da Consolação e 
Senhor dos Santos Passos (20.02.1825), na 
reparação das “figuras e imagens e Passos” 
da vila (53).
- A Irmandade da Senhora da Guia 
associou-se à Irmandade do Senhor da 
Agonia. E assim, a Senhora, de padroeira 
de navegantes, viajantes e peregrinos… 
passou, também, a responder aos desa-
fios da morte, apontando para a esperan-
ça na Ressurreição.

Enfim: esta ‘igrejinha’ cheia, luminosa, 
exuberante, acolhedora, bem merece a 
visita, o carinho e o apoio de todos os 
Vimaranenses.
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- Albano Bellino (1900). Archeologia Christã. 
Lisboa: Empreza Historia de Portugal.
- AMAP – Arquivo Municipal Alfredo Pimenta.
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artistas em Guimarães nos séculos XVII e XVIII. 
Porto: FLUP.
- António José Ferreira Caldas (1996). Guimarães, 
apontamentos para a sua história. Guimarães: 
CMG & SMS.
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FUTEBOL À LUPA

ACEITARIA MUDAR O NOME 
DO D. AFONSO HENRIQUES A 
TROCO DE (MUITO) DINHEIRO?
TEXTO: VASCO RODRIGUES • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

O PASSADO

O Vitória SC, desde a sua data de fun-
dação, em 1922, teve a necessidade de 
ir, fruto das necessidades, mudando de 
“casa, até chegar à actual realidade do 
Estádio D. Afonso Henriques.
Com efeito, ficaram em lugar sacros-
santo  na história do clube  e dos seus 
adeptos, o Campo do Zé Minotes, onde 
actualmente se encontra instalada a 
Sol do Ave, o Campo da Perdiz, perto 
do cemitério da Atouguia, hoje área 
habitacional, o Campo do Benlhevai, 
na actual Alameda Alfredo Pimenta e 
o Campo da Amorosa, talvez o está-
dio que conjuntamente com o, hoje, 
utilizado, D. Afonso Henriques, ocupe 
o maior lugar na memória colectiva, 
em virtude de os vitorianos acima do 
meio século de idade, ainda possuírem 
muitas recordações do local.

O MUNICIPAL, HOJE D. AFONSO 
HENRIQUES

Quando em 1965 foi construído o 
recinto hoje utilizado, ainda que com 
estrutura absolutamente diferente da 

actual, houve desde logo a certeza que 
aquela casa seria para perdurar muitos 
e bons anos. E tal, assim foi e é!

Com efeito, quantas recordações, 
desde esse ano, os vitorianos viveram 
naquelas bancadas? Emocionaram-se 
com homens como Jeremias, vibraram 
com os golos de Cascavel, levanta-
ram no ar Marinho Peres ou Cajuda, 
choraram a descida de divisão ao som 
de um arrepiante “Vitória até morrer” 
e festejaram a imediata subida de di-
visão... entre tantos outros momentos  
marcantes!

A estrutura construída e definida 
contratualmente mudaria no início dos 
anos 90, com o estádio a passar para 
propriedade do clube e a receber gran-
des obras de beneficiação para o Cam-
peonato Mundial Sub 20, prova em que 
o estádio recebeu, entre outros jogos, 
uma meia final da competição entre o 
Brasil e a, então, União Soviética.

Fruto desta passagem de propriedade, 
o Vitória passaria a explorar o recinto, 
assumindo a sua manutenção e poden-

LONGE VÃO OS TEMPOS EM QUE UM ESTÁDIO ERA UM MERO CAMPO DE FUTEBOL...LONGE VÃO OS 
TEMPOS EM QUE OS ESTÁDIOS ERAM FEITOS PARA DAR PREJUÍZOS...LONGE VAI O PASSADO!

do usufruir de todas as potencialidades 
do espaço.

Espaço esse que para o Campeonato 
Europeu de 2004 recebeu novas obras 
de beneficiação que o colocaram no 
patamar mais elevado dos estádios 
nacionais e que permitiu que o D. Afon-
so Henriques entrasse na vanguarda. 
Nessa inesquecível prova, o nosso d. 
Afonso Henriques recebeu dois jogos 
da squadra azurra treinada por Giovan-
ni Trapattoni, que apesar da eliminação 
precoce, encontrava-se na antecâmara 
de sagrar-se campeã mundial na Ale-
manha, dois anos após.

O Futuro: Aproveitar as Oportunidades

Hoje, como sabemos, com o advento 
das sociedades anónimas desportivas, 
a componente lucrativa é um vector 
essencial do futebol!

As antigas e escaldantes assembleias 
gerais perderam importância para as 
assembleias de accionistas! O desem-
penho desportivo foi substituído pelos 
balanços e relatórios de contas e a 
“importância de a bola entrar na baliza” 
quase que foi substituída pelo “prazer 
de apresentar lucros e resultados de 
exercício positivos”, numa mutação 
capaz de causar náuseas aos puristas...

Porém, atento os tempos que vivemos, 
e tendo a certeza que o futebol é (mes-
mo!) um manancial de bons negócios, 
urge analisar todas as oportunida-
des que possam surgir... e uma delas 
passa pelo valor do direito ao nome do 
estádio!

Mudança do Nome do D. Afonso Henri-
ques: O que diriam os Vitorianos?

Uma das hipóteses actuais tida como 
relevante para a obtenção de mais 
valias financeiras passará pelo venda 
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dos direitos do nome dos recintos des-
portivos. Vários clubes de nomeada já 
seguiram esta modalidade. Com efeito, 
bastará darmos o exemplo do novo 
estádio do Atlético Madrid (Wanda 
Metropolitano), do Bayern Munique 
(Allianz Arena), do Nice (que tem igual 
nome), da Dortmund (Signal Iduna Par-
k),do Arsenal ( Emirates Stadium), para 
se entender que tal é uma prática, que 
neste momento, vem conquistando os 
clubes. Em Portugal, o vizinho Braga 
foi percussor deste tipo de negocio, 
ao vender os direitos da Pedreira à 
Axa, num negócio que outros clubes 
seguiram não para os estádios, mas 
para os seus pavilhões (Dragão Caixa 
ou Pavilhão Fidelidade por exemplo) ou 
para os seus complexos desportivos 
(Caixa Futebol Campus).

Porém, durante o período em que esta 
crónica é escrita, ocupam as parango-
nas da imprensa desportiva a possibili-
dade de o Barcelona também proceder 
a semelhante operação, no mítico 
Camp Nou, a reestruturar a partir de 
2019, por um valor de duzentos milhões 
de euros.

Esclareçamos, um pouco, então, no que 
consiste este tipo de contratos. São, 
pois, contratos entre o clube e um em-
presa em que esta compra a possibili-
dade de apor o seu nome a um determi-
nado recinto, neste caso estádio.

Tal hipótese, na verdade, ainda não foi 
concretamente falada no Vitória, sendo 

que, apenas, foi, ligeiramente, aflorada 
aquando das notícias da celebração 
do acordo para a venda dos direitos 
televisivos com a Meo. Porém, mesmo, 
relativamente, a tal contrato de con-
cessão dos direitos televisivos pouco, 
ainda, se sabe. 

Logo, tal possibilidade não passou 
de isso mesmo: uma mera hipótese 
sendo que o estádio continuará a ser o 
D. Afonso Henriques e o Pavilhão não 
deverá seguir os exemplos dos clubes 
supra referidos, pois recentemente 
foi aprovado, em assembleia geral, a 
sua nova designação: o Pavilhão da 
Unidade Vimaranense, em homenagem 
à instituição vimaranense, cuja impor-
tância é inolvidável para a construção 

do complexo desportivo e respectivo 
pavilhão.

Mas a pergunta que se impõe é se os 
vitorianos estariam disponíveis, em 
troco de um grande mais valia finan-
ceira, verem desaparecer o nome D. 
Afonso Henriques, ou vê-lo associado a 
uma determinada marca ou empresa? 
A resposta dependerá dos valores de 
cada um... sendo que compreendere-
mos qualquer uma das respostas. 

Assim, se para uns o dinheiro prove-
niente permitiria ainda tornar o clube 
mais desafogado, para outros haverá 
elementos intrínsecos em que jamais 
se deverá tocar... como dissemos, dei-
xamos isso ao critério de cada um!
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BREVES E INTERESSANTES
FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

A conta oficial na rede social Twitter do 
papa (@pontifex), disponível em nove 
idiomas, incluindo em português, supera 
os 40 milhões de seguidores, informou a 
Secretaria para a Comunicação do Vati-
cano. Este número foi divulgado precisa-
mente quando se cumprem cinco anos 
desde a sua criação, durante o pontifica-
do de Bento XVI. A conta que tem mais 

seguidores é em espanhol, com 14,6 
milhões, seguida da em inglês, com 14 
milhões, e em italiano, com 4,6 milhões. 
A conta em português conta com pouco 
mais de três milhões de seguidores. O 
papa Francisco, através dos seus colabo-
radores, publica um ou dois “tweet” por 
dia. Já a conta no Instagram do pontífice 
alcançou os 4,9 milhões de seguidores.

O Facebook está a risco de vir a ser 
banido em território russo, um desfe-
cho inevitável caso a rede social não 
cumpra os regulamentos do país devido 
à forma como armazena dados pes-
soais dos utilizadores. O aviso partiu 
do próprio responsável do Serviço 
Federal para a Supervisão de Comu-
nicações, Tecnologia de Informação e 
Mass Media, Alexander Zharov. “A lei 
é obrigatória para todos. Ou a vemos 
aplicada ou a empresa terá de parar as 
operações na Rússia”, ameaçou Zharov 
em entrevista com a agência noticiosa 
RIA. Como recorda o Venture Beat, o 
Facebook não é a única empresa tecno-
logia a ser pressionada neste sentido. 
Empresas como a Google, a Uber, a 
Apple e a Alibaba também já foram 
pressionadas e acabaram transferir os 
dados dos utilizadores para a Rússia.

Algumas pessoas do mundo do fitness 
têm aderido a esta moda, mas os espe-
cialistas revelam que a combinação não 
é a mais benéfica. Esta parece ser a nova 
técnica do fitness, adotada por marato-
nistas e por quem quer juntar a potência 
dos dois ingredientes numa só bebida 
para ter mais energia para treinar. Os 
estudos já comprovaram que beber café 
antes do treino pode contribuir para me-
lhorar o desempenho, devido ao efeito 
estimulante da cafeína. Quanto aos ovos, 
a sua proteína e a sua gordura ajudam 
os músculos a recuperar. Portanto, esta 
pode não ser a forma mais benéfica de 
consumir estes ingredientes. Isto porque 
o café deve ser consumido antes do trei-
no, para potenciar a performance, e os 
ovos devem ser consumidos depois, para 
ajudar os músculos a recuperar do treino.

Bruno Mars é o primeiro nome divulgado 
pelo festival que decorre no próximo 
ano, nos dias 23, 24, 29 e 30 de junho, 
no Parque da Bela Vista, em Lisboa. 
Os passes de fim-de-semana são uma 
das novidades da edição deste ano e 
estão à venda, "por um preço especial 
de antecipação de 99 euros", segundo 
a mesma fonte. A 8.ª edição do Rock 
in Rio-Lisboa, em 2018, apresentará no 
Parque da Bela Vista "uma nova Cidade 
do Rock, que receberá novos espaços de 
entretenimento e diversão", antecipou 
a organização. Bruno Mars, nascido em 
Honolulu há 32 anos, com o nome Peter 
Gene Hernandez, "prepara-se para pisar 
o Palco Mundo da Cidade do Rock a 24 
de junho, encerrando assim a segunda 
noite do festival". Bruno Mars esgotou, 
em abril último, o MEO Arena, em Lisboa, 
no âmbito da digressão europeia de 44 
datas, depois de 60 efetuadas nos Esta-
dos Unidos, no ano passado.

RUBRICA

RÚSSIA PODE VIR A 
BANIR O FACEBOOK

A NOVA TENDÊNCIA É…  
OVO CRU NO CAFÉ 

BRUNO MARS ATUA 
NO ROCK IN RIO

PAPA FRANCISCO SUPERA
40 MILHÕES  DE SEGUIDORES NO TWITTER
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A União Europeia deu o aval final ao pro-
grama WiFi4EU, de instalação de pontos 
de acesso gratuito à internet sem fios 
em câmaras municipais, bibliotecas, par-
ques e outros locais públicos. Através de 
um portal WiFi4EU multilingue facilmen-
te reconhecível, os utilizadores poderão 
dispor de uma conexão gratuita, segura 
e de alta velocidade à internet em pelo 
menos seis mil comunidades locais em 
toda a UE até 2020.

A Liga Portuguesa contra o Cancro 
(LPCC) vai ter Cristiano Ronaldo como 
"embaixador" no peditório de novembro, 
que pela primeira vez se associa a uma 
angariação de fundos, por uma causa 
que, diz, não lhe é indiferente. "Ser em-
baixador é dizer que esta causa não me 
é de todo indiferente, que me toca, que 
me diz respeito, quer seja a nível pessoal, 
quer seja como cidadão com direitos, de-

veres e preocupações cívicas para com 
os meus e os que me rodeiam", disse 
o jogador do Real Madrid e da seleção 
portuguesa à Lusa, em declarações en-
viadas por escrito, a propósito da partici-
pação na iniciativa. Também em decla-
rações à Lusa, o presidente da LPCC, 
Vítor Veloso salientou que os peditórios, 
a única fonte de financiamento da LPCC, 
"são cada vez mais difíceis de fazer".

Face a estes números poder-se-à dizer 
que a crise, pelo menos, para alguns 
já lá vai. A verdade é que no segmento 
de carros de luxo, a procura aumentou 
44% até setembro. Marcas como Aston 
Martin, Ferrari, Lamborghini, Porsche, 
e Rolls Royce estão a ter uma procura 
acima da média nas pesquisas do seg-
mento premium do Standvirtual, com 

particular destaque para “o desportivo 
911 da alemã Porsche”, que liderou o 
topo dos modelos mais procurados. 
De acordo com dados do Standvirtual, 
entre 01 de janeiro e 30 de setembro 
deste ano, o segmento de carros de 
luxo no portal automóvel registou um 
aumento significativo na procura de 
44%, face a igual período de 2016. 

A polícia do Dubai já tem uma nova 
arma para combater o crime e para 
servir de veículo de assistência rápida 
em caso de emergência. A Scorpion-3 
é baseada na tecnologia da Hoversurf, 
criada na Rússia, mas com modifica-
ções para atender às necessidades das 
autoridades locais. A Scorpion-3 foi 
apresentada com a polícia a revelar que 
a moto voadora é capaz de atingir uma 
altitude máxima de cinco metros, com 
uma velocidade limitada a 70 quilóme-
tros por hora, podendo funcionar até 25 
minutos. Embora não seja apropriada 
para perseguições policiais épicas (ain-
da por cima numa cidade onde super-
carros capazes de atingir 300 km/h não 
faltam), vai no entanto ser uma ajuda 
como veículo de emergência, especial-
mente em caso de tráfego intenso. Vai 
ter a capacidade para transportar até 
300 quilogramas de peso. Depois do 
Dubai, forças policiais na América do 
Norte já estão a estudar a possibilidade 
de utilizarem veículos semelhantes. 

UE APROVA
INTERNET GRÁTIS 

CRISTIANO RONALDO COMO EMBAIXADOR 
DO PEDITÓRIO DA LIGA CONTRA O CANCRO

PROCURA DE CARROS DE LUXO 
AUMENTOU ESTE ANO . E NÃO FOI POUCO

POLÍCIA DO DUBAI  
TEM MOTO VOADORA
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1 – QUE MATEMÁTICO E GEÓGRAFO GREGO 
CALCULOU O PERÍMETRO DA TERRA 

EM 240 A.C.?
a) Descartes 
b) Sócrates
c) Sófocles

d) Eratóstenes

4 – JUNTO A QUE CIDADE DO NOVO MÉXICO 
SE JULGA TER CAÍDO UM OVNI EM 1947?
a) Tijuana
b) Las Vegas
c) Roswell
d) Chihuahua

2 – SEGUNDO O TRATADO ASSINADO EM 
1971, QUE REGIÃO DO PLANETA FICOU 
INTERDITA A ARMAS NUCLEARES?
a) Saara
b) África
c) Antártida
d) Bahamas

5 – EM PORTUGAL, A QUE CIDADÃOS FOI 
RETIRADO O DIREITO DE VOTO EM 1913? 

a) Mulheres 
b) Analfabetos
c) Emigrantes

d) Idosos

3 –POR QUE NOME SE TORNOU MAIS 
CONHECIDO O ESCRITOR NORTE-AMERICANO 

SAMUEL LANGHORNE CLEMENS?
a) Paul Auster
b) Mark Twain

c) Paulo Coelho
d) Nicolau Gogol

6 – EM QUE ANO FOI FUNDADO O VITÓRIA 
SPORT CLUBE?
a) 1921
b) 1932
c) 1922
d) 1933

1 – CONTAS 
BARALHADAS
8809 = 6  5555 = 0
7111 = 0  8193 = 3
2172 = 0  8096 = 5
6666 = 4  1012 = 1
1111 = 0  7777 = 0
3213 = 0  9999 = 4
7662 = 2  7756 = 1
9313 = 1  6855 = 3
0000 = 4 9881 = 5
2222 = 0  5531 = 0
3333 = 0  2581 = ???

Descubra que valor iguala ao número 
“2581”, tendo em conta todas as 
equivalências dadas anteriormente.

2 – OS CHAPÉUS 
DOS CONDENADOS À 
MORTE
A 20 prisioneiros condenados à morte 
é-lhes concedida uma hipótese de 
salvarem a sua vida. Antes da sua 
execução, eles serão colocados em fila 
com um chapéu que só pode ser de 
duas cores, vermelho ou preto. O desafio 
é saberem qual é a cor do chapéu que 
têm na sua cabeça. As regras são as 
seguintes:

- o primeiro prisioneiro a dizer a cor do 
seu chapéu é o último da fila.

- os prisioneiros não podem dizer mais 
nada a não ser vermelho ou preto. Não 
é permitido qualquer entoação especial 
(ex: vermeeeeeelho)

- cada prisioneiro vê os chapéus dos 
prisioneiros que estão à sua frente (o 
último vê 19 chapéus, o primeiro não vê 
nenhum)

Com base nestas regras, quantos 
prisioneiros é que podem ser salvos 
com 100% de certeza?

Soluções quiz outubro: 1 – a) Hotel 
Fundador; 2 – b) Setúbal; 3 – d) Itália; 4 
– d) 16%; 5 – c) 2021; 6 – b) Mont Blanc
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