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A vida e as memórias de uma das 
principais figuras da história de 
Guimarães das últimas décadas. 
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Em janeiro visite-nos nas nossas
novas instalações no novo edifício dos

Bombeiros Voluntários.

Rua nova dos Bombeiros Nº403/427, Caldas das Taipas
253 579 824  |  geral@ceftaipas.pt
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MAINTARGET
UMA DAS 100 
MELHORES 
EMPRESAS PARA 
TRABALHAR
EM PORTUGAL
Imagine que trabalha numa empresa que se 
preocupa com a satisfação dos seus colaborado-
res ao ponto de criar uma aplicação para a avaliar 
em tempo real. Uma empresa que tem medidas 
como a “happy hour”, que permite aos colabora-
dores ausentarem-se durante quatro horas por 
mês, sem justificação. Uma organização que reúne 
todos os seus colaboradores – são mais de trezen-
tos de Norte a Sul – duas vezes por ano e lhes dá 
feedback dos principais indicadores de gestão e 
que premeia o desempenho. Se pensa que se fala 
de empresa sediada num dos parques industriais à 
volta da grande Lisboa, esqueça esse preconceito. 
A Maintarget fica logo aqui ao lado, em Silvares.
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MAINTARGET
A PREOCUPAÇÃO COM O BEM 
ESTAR DOS COLABORADORES 
TEXTO E FOTOGRAFIA:  RUI DIAS 

É fácil reconhecer o edifício sede da 
empresa, à esquerda na auto-estrada, 
quando se chega a Guimarães vindo 
do Porto. A casa mãe da Maintarget 
foi construída de raiz para albergar as 
quatro empresas que constituem o 
grupo: 4x4, Guimasete, Cepcom e Bes-
tgest. O edifício destaca-se e não deixa 
indiferente quem passa. É um cartão 
de identidade, faz parte do genoma da 
empresa. 

“Podíamos colocar tudo isto num pavi-
lhão”, diz a certa altura da entrevista à 
Mais Guimarães o CEO da Maintarget. 
"Na Maintarget buscamos o estar feliz”, 
continua Jorge Dias; é deste pressu-
posto que nasceu a preocupação deste 
empresário em construir uma sede 
adaptada às especificidades das em-
presas e ajustada às necessidades dos 
colaboradores. 
Há uma sala para o departamento finan-

ceiro e de controlo de gestão, mas tam-
bém há uma sala de pilates, há uma sala 
para o desenvolvimento, mas também 
há um lounge para descansar e apanhar 
ar, há salas de reuniões, mas também 
há uma mesa de ping-pong. Espante-se, 
numa empresa que se dedica a sectores 
de grande desenvolvimento tecnológico, 
até há lugar para um museu. Ainda se 
lembra dos primeiros telefones móveis? 
Aqueles que se transportavam numa 
mala, ou que se instalavam nos auto-
móveis, e dos primeiros portáteis com 
pacotes pré-pagos, da febre da minia-
turização, dos primeiros telefones com 
câmara, dos desdobráveis, está lá tudo. 

O leitor já leva três parágrafos sobre 
uma empresa sem ler uma linha sobre 
indicadores económico-financeiros. Já 
lá vamos, porque a impressão que esta 
empresa deixa é forte, mesmo sem 
conhecermos os números. Entra-se na 

"AS MEDIDAS COMO 
A HAPPY HOUR TÊM 
UMA RELAÇÃO CAUSA 
EFEITO, IMEDIATA, 
NA SATISFAÇÃO DOS 
COLABORADORES E NO 
AMBIENTE QUE SE VIVE 
NA EMPRESA" 
Jorge Dias, CEO Maintarget

sede por um jardim simples e moder-
no; relva, blocos de betão a marcar um 
caminho desde o portão até à porta 
principal. No caminho passa-se por uma 
escultura oferecida pelos colaboradores 
à empresa. É significativo e fica lá muito 
bem. A Revista Exame fez o balanço de 
tudo isto e concluiu que esta é uma das 
100 melhores empresas para trabalhar 
em Portugal.

Os números também contribuem para 
a felicidade. A Maintarget oferece quase 
três mil horas de formação anual aos 
seus colaboradores. Percorrendo a 
empresa veem-se muitas caras novas 
(a idade média é 33 anos) mas também 
há gente que está na empresa desde 
o início. A empresa tem 48 lojas e abre 
este mês mais cinco, tem sede em 
Guimarães, escritórios no Porto e um 
contact center. Actualmente a loja mais 
a Norte fica em Vila Real e a mais a Sul 
em Setúbal. O mapa de Portugal, com 
os distritos esculpidos numa peça de 
inox, oferecido pelos trabalhadores, vai 
acumulando autocolantes à medida que 
a rede da Maintarget vai crescendo. 

A 4x4 comercializa serviços da MEO, 
a Guimasete da NOS, e a Cepcom da  
Vodafone e da EDP. A Bestgest é uma 
empresa de serviços partilhados, finan-
ceiros e logísticos, transversais ao grupo. 
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VONTADE
DE SER FELIZ
Jorge Dias está à frente de um negócio 
que nasceu pelas mãos dos seu pai, 
porém, o grupo que hoje lidera, com as 
irmãs Marina Dias e Michelle Dias, já tem 
pouco da pequena empresa de trans-
formção de automóveis em que tudo 
começou. Permanece, provavelmente, 
aquilo que o CEO da Maintarget diz que 
procura nos colaboradores; uma cultura 
de ambição e de querer chegar sempre 
mais longe, mas não a todo o custo. Uma 
cultura empresarial em que a confiança e 
a credibilidade ainda têm espaço. "Vamos 
ser felizes no trabalho, ou vamos fazer 
alguma coisa, juntos, para mudar", diz 
Jorge Dias, confessando-se culpado das 
originalidades que contribuiram para que 
a Revista Exame  elegesse esta empresa, 
de Guimarães, como uma das 100 melho-
res para trabalhar em Portugal.

Como é que se passa de uma empresa no 
ramo automóvel para uma empresa na 
área das comunicações e da energia?

Uma questão de adaptação ao mercado. 
No passado os carros não traziam rádio, 
vidros elétricos, entre outras comodidades, 
e nós fazíamos a instalação desses equi-
pamentos. Quando surgiram os primeiros 
telemóveis para instalar nos carros, natu-
ralmente instalávamos esses telefones, daí 
evoluímos naturalmente para a comercia-
lização dos equipamentos e dos serviços à 
medida que estes foram evoluindo.

Como é que a empresa atravessou a crise 
económica que afetou o nosso país? A 
Maintarget continuou a crescer?

A crise trouxe com ela uma mensagem: 
fazer mais com menos. E nesse sentido 
a empresa alinhou as suas estratégias. 
Apostamos no bom investimento, na 
expansão, na pontual aquisição, quando o 
ambiente natural era de retração. Essa é 
a característica da Maintarget, observar o 
mercado, definir as melhores estratégias 
e esperar pelas melhores oportunidades, 
mesmo que elas se descortinem em meio 
a uma crise. Nós estivemos sempre a 
crescer.

O mercado das telecomunicações passou 
por fortes convulsões: o colapso da 
PT, a fusão entre a Optimus e a Zon, 
dando origem à NOS, a emergência 
da Vodafone. Como é que tudo isto se 
refletiu na Maintarget?

O mercado de telecomunicações é 
naturalmente um setor de constantes 
transformações, sejam elas de caráter 
tecnológico, sejam de caráter Institucional. 
Durante essas restruturações Institucio-

nais, é comum que tenhamos mudanças 
de paradigmas e de políticas de negócio, 
acarretando por vezes na atenuação do 
dinamismo empresarial, como foi o caso 
da passagem da PT para Altice.  Entretan-
to, são situações inerentes à ocasião e que 
são transplantadas com a parceria que 
a Maintarget sempre teve com os seus 
operadores. 

Há um perfil de colaborador da 
Maintarget? Qual é?

Valorizo dois perfis em cada pessoa: o 
profissional, onde está incluída a experiên-
cia anterior, a formação, as competências, 
entre outras coisas, e o perfil pessoal. Este 
é especialmente importante porque não 
se pode fazer nada por ele, vem de berço. 
Procuramos especialmente profissionais 
que tenham ambição, pessoas que quei-
ram ir além do obviamente necessário. 
Sempre que encontro uma rotina, avalio 
juntamente com os responsáveis da aera 
informática e com os próprios funcionários 
o impacto e a repercussão da automação 
sobre ela. Já automatizamos e padroni-
zamos diversos processos de trabalho 
na empresa. Decisão essa que refletiu 
na rentabilidade do tempo  e materiais 
empregados, bem como na qualidade do 
produto entregue. Queremos funcionários 
que agreguem valores às rotinas. Que até 
elas se tornem desafiantes.   

Ter a sede em Guimarães é uma 
limitação?

Observamos algumas limitações tais 
como a perceção da dimensão empresa-
rial que temos, ou ainda no recrutamento 
de profissionais para cargos que exigem 
maior senso crítico. Porém, a decisão de 
estar aqui também é importante para que 
se mude não apenas o paradigma de que 
notáveis empresas estão em grandes 
pólos empresariais ou centros económi-
cos, como também de que nessas cidades 
também existe um mercado qualificado 
esperando por bons profissionais. Sedia-
dos em Guimarães fomos eleitos como 
uma das melhores 100 empresas para se 
trabalhar no País. Vamos ficar.

Que incentivos é que a empresa oferece 
para atrair profissionais?

Incentivo aos funcionários é um diferencial 
na hora de seduzir o profissional a ser con-
tratado. Programas de qualidade de vida 
como a sala de Pilates, o lounge e a sala 
de jogos; a realização de momentos de 
descontração, interação e Feedback, como 
os encontros a nível nacional que reali-
zamos duas vezes ao ano; o happy hour; 
prêmios de desempenho; preocupação 
com o bem-estar por meio de aplicativo 
desenvolvido pela própria empresa, são 
instrumentos que acreditamos ser moti-
vadores para atrair os bons profissionais 
para integrarem a nossa equipa. Não se 
trabalha na Maintarget, se é Maintarget.

Juntas facturam 17 milhões e “não houve 
um único ano desde a fundação” que 
não tivessem crescido, mesmo durante 
os anos da crise. Para a Maintarget a cri-
se acabou por ser uma oportunidade de 
alargar a sua rede, ocupando o espaço 
que foi deixado vazio por alguns agentes 
que não estavam tão solidamente pre-
parados para resistirem às dificuldades. 
Não é fácil dizer onde é que a Maintarget 
estará daqui a dez anos, mas é fácil per-
ceber para onde é a administração quer 
levar a empresa quando se olha para o 
mural, com mais de trezentas fotografias 
de colaboradres, e se verifica que há 
outros tantos lugares vazios. A ordem é 
para crescer.
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Melhor do que todos os presentes por 
baixo da árvore de natal é a presença 
de uma família feliz.

As lembranças da nossa infância são 
porções de alegria que carregamos. 
Momentos simples que recordamos, 
desta quadra especial, como conversas 
à volta da mesa, brincadeiras com os 
avós, pais, irmãos, primos e amigos, 
na rua, onde o frio e a escuridão não 
expressavam qualquer perigo, fazem-
nos ainda sentir um conforto na alma, 
lembrando-nos, simultaneamente, que 
devemos focar-nos no que realmente 
importa, no que tem valor maior.

A sociedade que queremos depende 
do que construímos, do que fazemos, 
e principia na família, a primeira célula. 
Consequentemente, teremos uma 
sociedade melhor se tivermos melhores 
famílias.

A família é o nosso pilar de sustentação, 
afinal, é nela que aprendemos a 
conviver e interagir com o mundo. 
Uma família cercada de amor, 
paciência, respeito e cumplicidade 
forma indivíduos aptos para uma vida 
saudável em comunidade.
Temos a obrigação de nos debruçarmos 
sobre como se têm perdido alguns 

destes valores e porque nos dobramos 
perante as exigências da vida moderna, 
em que o convívio familiar se torna 
cada vez escasso, mais vazio. 

Desejo que neste Natal, o tempo ande 
mais devagar e lhe permita viver e 
apreciar os momentos em família. Que 
sejam repletos de amor, cumplicidade e 
harmonia.

Coloquemos de novo a família no 
centro do nosso Natal.

A equipa Mais Guimarães deseja-lhe um 
feliz natal e um próspero ano novo.

FICHA TÉCNICA COMO PUBLICITAR
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Para Agostinho Sousa, administrador 
da AS Imobiliária, o objetivo da em-
presa é fazer um percurso consistente 
e “gradualmente, dar continuidade ao 
crescimento da marca com a abertura, a 
médio prazo, de outras agências na zona 
norte.” 

EM GUIMARÃES, AS EXPECTATIVAS 
SÃO AS MELHORES. QUEREMOS 
TORNAR-NOS LÍDERES EM 
ANGARIAÇÕES E COM UM NÍVEL DE 
FATURAÇÃO SÓLIDO, SUSTENTADO E 
EM CONSTANTE CRESCIMENTO.”

Segundo o responsável, a AS Imobiliária 
diferencia-se das outras imobiliárias exis-
tentes no mercado pela forte aposta na 
componente profissional mas, sobretudo, 
na componente humana de todos os 
nossos colaboradores. “Acreditamos que 
desta forma conseguimos pautar todo o 
processo imobiliário pelo profissionalis-

mo, confiança e criação de relações sóli-
das com todas as pessoas que recorram 
aos nossos serviços e, simultaneamente, 
criamos uma equipa altamente dinâmica, 
produtiva e feliz.” 

A agência de Guimarães é composta 
pela direção comercial a cargo de uma 
profissional (Catarina Caldas) com vasta 
experiência em relação humanas, gestão 
de equipas e já inserida na mediação 
imobiliária. A direção comercial é respon-
sável pela orientação, gestão e todo o 
apoio à equipa de comerciais. A equipa 
é composta por (8) comerciais rigoro-
samente selecionados de forma a que 
o enquadramento nos princípios, pelos 
quais se rege a empresa, seja pleno.

A AS Imobiliária pretende manter os 
seus quadros em “aberto”, de forma a 
continuar a recrutar profissionais motiva-
dos. “Queremos que façam parte desta 

empresa pessoas com alma, carisma, 
dinamismo, carácter, transparência e que 
demonstrem dedicação e respeito por um 
projeto que foi criado para todos. Quere-
mos recrutar sobretudo boas pessoas”. 
Refere o empresário.
COM A NOSSA CONDUTA MUITO 
BEM ESTRUTURADA, É INEVITÁVEL 
CONSEGUIRMOS UMA EQUIPA 
DINÂMICA, PRODUTIVA E ALTAMENTE 
GRATIFICADA. 

A AS Imobiliária promete proporcionar 
um excelente ambiente de trabalho e 
ótimas condições financeiras aos seus 
colaboradores, para que se possam 
orgulhar da sua qualidade de vida. “Não 
queremos que os nossos colaboradores 
sintam que a vida tem que ser trabalho-
-casa e casa-trabalho. A vida é muito 
mais que isso!” Diz Agostinho Sousa.

AS IMOBILIÁRIA INAUGUROU O SEU ESPAÇO EM GUIMARÃES NA TARDE DO PASSADO 
SÁBADO, 25 DE NOVEMBRO. A ABERTURA DA AGÊNCIA NA CIDADE BERÇO SURGE NA 

SEQUÊNCIA DA EXPANSÃO DA AS IMOBILIÁRIA PARA ZONAS PRÓXIMAS DO SEU NÚCLEO 
DE AÇÃO, VIZELA, ONDE SE ENCONTRA SEDIADA A EMPRESA. JÁ NO INÍCIO DE NOVEMBRO 

TINHA SIDO INAUGURADA A AGÊNCIA DE FELGUEIRAS.

AS Imobiliária
AGORA EM GUIMARÃES

NÃO SEREMOS MAIS DO MESMO. 
SEREMOS CERTAMENTE CONHECIDOS 
E RECONHECIDOS COMO UMA 
REFERÊNCIA DO SETOR IMOBILIÁRIO.

Agência de Guimarães
Rua D. João XXI, 311

253 782 123

918 646 463
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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

20

48

14

46

44

40

32

UM CHEIRINHO DA HISTÓRIA DO JAZZ  
NA 26.ª EDIÇÃO DO FESTIVAL VIMARANENSE

PRESÉPIOS  DE NATAL QUE DÃO
"VIDA" ÀS FIGURAS TRADICIONAIS

AS FESTAS NICOLINAS
NOS ‘CURRÍCULOS’ 

DAS ESCOLAS DE GUIMARÃES

CORRER SIM MAS COM CABEÇA
BENEFÍCIOS E MALIFÍCIOS DA CORRIDA

MONTALEGRE
UMA TERRA POR DESCOBRIR

NOVA IORQUE
A GRANDE MAÇÃ
MULTICULTURAL

40 .º ANIVERSÁRIO
DA CERCIGUI
CELEBRADO COM
CARA RENOVADA
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DUAS DEZENAS DE RUAS, DUAS ENTRADAS DA CIDADE, TRÊS EDIFÍCIOS DE GUIMARÃES E UMA 
ÁRVORE GIGANTE DÃO UMA COR NATALÍCIA À CIDADE. 

UM CIRCUITO PARA DESCOBRIR  
AS LUZES DE NATAL DE GUIMARÃES

NATAL

TEXTO: DIOGO OLIVEIRA • FOTOGRAFIAS: JOÃO BASTOS

As iluminações LED (baixo consumo) 
de Natal na cidade de Guimarães para 
assinalar a quadra festiva vão estar 
ligadas até dia 07 de janeiro de 2018, 
depois do Dia de Reis. Este ano, no 
largo do Toural, a iluminação da árvore 
de grande formato terá tons quentes, 
com realce para o dourado, laranja e 
cor vermelha.

Um roteiro de iluminações que come-
ça com a mensagem de boas-vindas 
“Guimarães deseja a todos Boas Festas 
e um Feliz 2018”, acompanhada por 
referências natalícias, que estará nas 
entradas da cidade, mais precisamente 
em Silvares e em Urgezes.

A Igreja de Santos Passos estará “ves-
tida” em tons de dourado e vermelho, 
encimada por duas estrelas em cada 
uma das torres. O Mercado Municipal, 
no seu exterior, será decorado com dois 
sinos de laço vermelho e uma mensa-
gem de Boas Festas e no seu interior, 
destacar-se-á uma árvore de Natal e 
várias estrelas azuis ligadas com luzes 
amarelo-dourado.

A rua de Camões, que este ano terá 
igualmente iluminação natalícia, a aveni-
da Conde de Margaride, a rua Paio Gal-
vão e a rua de Santo António, a alameda 
de S. Dâmaso, a rua Alfredo Guimarães, 
a avenida D. João IV, o largo Condessa 
do Juncal, a avenida D. João IV, o largo 
Navarros de Andrade, a alameda Alfredo 
Pimenta, a rua Teixeira de Pascoais, a 
rotunda na confluência da Avenida de S. 
Gonçalo, a avenida de Londres, a rua da 
Rainha a rua Prof. Arnaldo Sampaio, a 
rua Egas Moniz, a rua Santa Maria, a rua 
Avelino Germano e o Centro Histórico 
“vestem-se” de elementos decorativos, 
como árvores, estrelas e bolas, que vão 
dar um novo colorido a Guimarães.
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Luís Filipe de Abreu (Torres Novas, 1935) 
é um dos grandes ilustradores editoriais 
portugueses da segunda metade do 
século vinte. O desenho percorre toda a 
sua obra, embora não se considere um 
ilustrador. Fez cenários e figurinos para 
ópera, teatro e bailado, medalhística, 
painéis cerâmicos, vitrais e tapeçaria. 
O Prémio BIG Carreira 2017 será mais 
conhecido do público pelas notas de 
escudo, pelos sêlos dos Correios, ou 
pelas imúmeras ilustrações editoriais 
em obras de ficção e livros escolares.

Há um passado de artistas na sua 
família?

Na ilustração propriamente não. Mas 
o meu pai cultivava as artes e era ele 
próprio um pintor amador. Foi ele que 
me iniciou, desde muito novo, mesmo 
muito novo. Fazia bonecos, estimulados 
por ele. Naturalmente antes de as artes 
serem pintura ou outra coisa qualquer, 
quando somos miúdos o que queremos 
é representar. Eu revelei desde muito 
cedo uma capacidade notável para 

LUÍS FILIPE DE ABREU
A ILUSTRAR A NOSSA 
VIDA HÁ UMA VIDA 
INTEIRA

DE UMA GRANDE 
VERSATILIDADE, FEZ 
COISAS TÃO DIFERENTES 
COMO UM PEQUENO 
SÊLO OU UM GRANDE 
MURAL PARA A 
ESTAÇÃO DE METRO DO 
SALDANHA, ILUSTRAÇÕES 
CARREGADAS DE 
SENTIMENTO, PARA 
OBRAS LITERÁRIAS 
OU OUTRAS DE RIGOR 
CIENTÍFICO, PARA A 
REVISTA PORTUUESA DE 
QUÍMICA.

TEXTO E FOTOGRAFIA:  RUI DIAS 

representar com fidelidade, um gato, um 
cavalo. 

Quais eram os seus temas preferidos?
O cavalo era um dos meus temas pre-
feridos e era um cavalo bastante bom. 
Longe daquilo que veio a ser, mas já com 
bastante qualidade. Era um privilégio. 
Era um miúdo com jeito.

Esse jeito foi cultivado na escola?

Não. Naquele tempo a escola não se 
ocupava dessas coisas. No ensino 
primário e no ensino secundário fiz um 
percurso normal. Lembro-me de um 
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professor de desenho, que, justamente 
por reconhecer esse talento, dizia que 
eu viria a ser um artista e é natural que 
isso tenha contribuído para acabar por ir 
parar a Belas Artes.

Nessa altura a arte assumiu um papel 
mais sério?

Sim ali já era formal, mas eu até ali fui 
sempre desenhando, pessoas animais, 
tudo sem parar.

Como é que a política influenciava a 
ilustração quando chegou ao mercado, 
nomeadamente o realismo soviético, 
em meados dos anos 1950?

Nós não sabíamos de nada. Estava tudo 
fechado. Havia um mito sobre a arte rus-
sa, mas ninguém tinha acesso a nada. 
Só quando nos começamos a aproximar 
da queda do muro (1989) é que começa-
ram a chegar esses trabalhos. Veja bem 
que durante muitos anos Portugal não 
reconhecia a existência da União Soviéti-
ca como um estado!

O Estado Novo também tinha uma 
iconografia própria. Isso limitava a 
criatividade?

Sim, não há dúvida. Mas não, não 
limitava. A única coisa é que imperava 
uma tradição representativa. O público 
e os governantes recusavam tudo o 
que fosse afastamento da realidade. A 
arte abstrata não era reconhecida como 
alguma coisa válida.

É capaz de representações livres que 
vão ao fundo das nossas emoções mas, 
ao mesmo tempo, é também mestre 
em representações de um rigor quase 
científico. Onde é que está realmente a 
sua marca?

Sim, isso é uma questão de formação. 
Talvez eu tenha feito oscilações en-
tre extremos. Nesta exposição há um 
retrato do Fernando Pessoas, que era 
para uma nota, que exigia um grande 
rigor. Aquilo era para um outro artista, 
um gravador, fazer uma chapa, a partir 
da qual seria feita a nota. Este trabalho 
tem que ser de um rigor extremo. Mas 
os trabalhos de ilustração dos textos 
do José Rodrigues Miguéis eram outra 
coisa, tratava-se de interpretar a obra. 
Está aqui o povo (folheando um livro 
onde mostra os desenhos a linha negra 
para ilustrar os textos de José Rodrigues 
Miguéis).

Vê-se a si próprio como ilustrador ou 
há outras dimensões da sua obra que 
considera mais importantes?

Eu fiz painéis cerâmicos tapeçaria, eu 
fiz um pouco ilustração para tudo. A 
ilustração era quase um hobby, embora 
hoje seja considerado ilustrador, passei 
longos tempos sem fazer ilustração.

AS SUAS ILUSTRAÇÕES 
CONSTITUEM PARTE DA 
NOSSA MEMÓRIA VISUAL: 
NAS NOTAS DO ESCUDO, 
NOS SÊLOS DOS CTT, NAS 
ESTAÇÕES DE METRO E 
NOS MUITOS LIVROS QUE 
AO LONGO DOS ANOS FOI 
ILUSTRANDO. 
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TRÊS EXPOSIÇÕES DE PRESÉPIOS, FEITOS EM DIFERENTES MATERIAIS, QUE JÁ FAZEM PARTE DA 
QUADRA NATALÍCIA EM GUIMARÃES, E, ESTE ANO, VOLTAM A RECEBER OS VISITANTES. 

PRESÉPIOS  DE NATAL QUE DÃO
"VIDA" ÀS FIGURAS TRADICIONAIS

NATAL

TEXTO: DIOGO OLIVEIRA • FOTOGRAFIAS: JOÃO BASTOS

Em Guimarães, há vários presépios 
para visitar, mas há três que se des-
tacam: o de Santa Leocádia de Britei-
ros, o de Infantas e o dos Arautos do 
Evangelho. Presépios que já estão a ser 

construídos há vários meses e que vão 
poder ser apreciados muito perto do 
Natal.

Quem visitar a cidade-berço, pode pas-

sear ao lado dos Reis Magos, do pastor, 
dos anjos, das ovelhas, dos pastores, 
entre outras figuras, que se "dirigem" 
para junto da Virgem Maria, de São José 
e do Menino Jesus.

Já em Santa Leocádia de Briteiros é o 
chefe Carlos, também dos escuteiros, 
que “comanda” os dez voluntários encar-
regues da preparação do presépio. Por 
aqui também se “reciclam” as persona-
gens de anos anteriores, mas mudam-se 
as paisagens apresentadas. As figuras 
movimentadas são feitas à mão, com 
“um bocadinho de paciência” e sabedoria 
para perceber “a dinâmica” de funciona-
mento”. No nosso país, há vários presé-
pios que são construídos à semelhança 
destes. Com raízes religiosas, a criação 
deste elemento característico da época 
natalícia data do século XIII e foi atribuída 
a São Francisco de Assis. 

À semelhança de anos anteriores, os 
Arautos do Evangelho promovem em 
Guimarães um presépio com som, luz e 
movimento. O presépio é uma iniciativa 
evangelizadora que todos os anos atrai 
milhares de visitantes ao Colégio Arau-
tos do Evangelho, devido à sua peculiar 
apresentação que decorre durante uma 
viva narração da história do nascimen-
to de Jesus, através de uma exposição 
animada, que alia arte e tecnologia. 
O presépio está aberto ao público no 
Colégio Arautos do Evangelho na rua de 
Sezim em Santiago de Candoso, e foi 
concebido pelos alunos do Colégio. 

O presépio das Infantas já é construído 
há muito pelos escuteiros locais. No 
início ocupava “dois ou três metros”, mas 
foi crescendo com o passar dos anos e 
hoje tem perto de 50 metros quadrados, 
ocupados com muitas figuras movimen-
tadas. Estas figuras têm-se mantido ao 
longo dos anos, embora com a mudança 
de alguns quadros e o acréscimo de 
figuras novas e novos movimentos. 
Atualmente o presépio é construído por 
dez voluntários, os 150 metros de cabos, 
as 100 lâmpadas, os 20 metros de tela, 
os 20 quilos de pregos e uma quantida-
de incontável de madeira. 

PRESÉPIO DE INFANTAS

PRESÉPIO DE SANTA LEOCÁDIA DE BRITEIROS

PRESÉPIO DE ARAUTOS DO EVANGELHO
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A Alcateia - Cafetaria / Salão de Chá / Creparia 
Rua da Fé, Nº.422 R/c - Azurém, Guimarães  |  Tel. 253 077 593
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Dois espaços distintos mas que parti-
lham muitos pontos em comum: as ins-
talações estão equipadas com dispensa 
robotizada e disponibilizam equipas 
qualificadas sempre empenhadas em 
promover o uso correto do medicamen-
to e a fazer o acompanhamento dos 
clientes.

Nas farmácias de eleição dos vimara-
nenses, as campanhas promocionais sa-
zonais e ofertas nas melhores marcas de 
dermocosmética são já uma referência. 

O cartão de fidelização gratuito, com 

possível utilização nas duas farmácias, 
apresenta vantagens especiais para 
todos os clientes.

Determinação de parâmetros bioquí-
micos e avaliação do peso e pressão 
arterial são serviços também disponibi-
lizados e acompanhados pelos técnicos 
mais experientes.

Recentemente iniciada, a consulta 
dermocosmética, na Farmácia Avenida, 
recorre a um equipamento inovador 
que avalia o estado da pele e ajuda a 
identificar os produtos mais adequados 

a aplicar em cada caso. A avaliação tem 
a duração de cerca 30 minutos. Entre 
outros aspetos, determina-se, com re-
curso a um equipamento especializado 
e não invasivo, a oleosidade, hidratação, 
queratina da pele e acompanhamento 
do estado de rugas.

Desde o dia 14 de novembro, também 
de sublinhar, a responsabilidade social 
e intervenção comunitária na avaliação 
gratuita do risco de diabetes, através 
de um questionário breve efetuado ao 
balcão pelos profissionais das duas 
farmácias.

AO SERVIÇO DA
SUA SAÚDE E BEM ESTAR 

NUTRIÇÃO, PODOLOGIA, RADIOFREQUÊNCIA E LASER, SÃO ALGUNS DOS SERVIÇOS DE EXCELÊNCIA EM 
DESTAQUE NA FARMÁCIA AVENIDA, NA D. JOÃO IV E NA FARMÁCIA VIEIRA DE CASTRO, EM MESÃO FRIO.
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Sem ideias para o que oferecer neste 
natal? E porque não uma consulta de 
dermocosmética ou um "voucher"?
Já estão disponíveis as mais recentes 
novidades de "coffrets" das marcas 
Caudalie, Lierac e Bioderma, e presen-
tes que vão fazer as delícias dos mais 
novos. 

A equipa da farmácia Avenida e Vieira 
de Castro deseja-lhe festas felizes!

Farmácia Avenida - aberta de segunda a 
sábado, das 08h30 às 21h00
Farmácia Vieira de Castro - aberta de 
segunda a sábado, das 08h30 às 20h00
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Foi na noite de sábado, 18 de novem-
bro, que o Multiusos de Guimarães 
celebrou o seu 16.º aniversário, com um 
grande espetáculo intitulado “16 anos, 
16 músicas”. Pelo palco passaram a 
Orquestra Juvenil de Pevidém, o músico 
vimaranense Zé Miguel on Stage e ain-
da outros convidados, como o músico 
Berg. Com a nave totalmente cheia, a 
festa de aniversário voltou a propor-
cionar momentos memoráveis para os 
presentes.

Inaugurado no dia 17 de novembro de 
2001, com um concerto de Gal Costa 
(com Dori Caymmi e Manel d’Oliveira), 
o Multiusos de Guimarães tem acolhi-
do inúmeros e importantes eventos, 
destacando-se pela sua versatilidade 
e qualidade e afirmando-se como um 
espaço de excelência para acolher todo 
o tipo de atividades. A instalação foi 
inaugurada pelo então primeiro-ministro 

e atual secretário-geral da ONU, António 
Guterres, e pelo presidente da Câmara 
Municipal de Guimarães na altura, Antó-
nio Magalhães.

Da extensa lista de concertos já rea-
lizados no Multiusos de Guimarães, 
destacam-se os de Bryan Adams, 
Scorpions, Roberto Carlos, Joaquin 
Cortés, Bobby McFerrin e James, nomes 
conceituados da música. Também já se 
realizaram várias reuniões e conferên-
cias, com as comemorações oficiais do 
Dia de Portugal, a reunião de Ministros 
do Emprego e Assuntos Sociais da 
União Europeia, diversos congressos 
partidários e o Welcome Park Uefa Euro 
2004 a merecerem destaque. Também 
a área do desporto merece relevo, com 
a passagem do Campeonato do Mundo 
de Andebol, Liga Mundial de Voleibol, 
Mundial de Freestyle Indoor - Super-
cross e a final Four da Liga dos Cam-
peões Europeus de Hóquei em Patins.

UMA INESQUECÍVEL 
VIAGEM NO TEMPO
TEXTO:  LUÍS FREITAS • FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

COMEMORAÇÕES
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Com 20 anos de experiência na área da 
hotelaria e restauração, Rui abriu em 
2014 o Gula em Urgezes e, depois do 
sucesso alcançado, inaugura agora a 
Dicas Boémias no centro cidade berço.

A Taberna Dicas Boémias é um espaço 
agradável, decorado num estilo que 
combina linhas da típica taberna portu-
guesa com o "Pub Inglês", onde pode-
mos apreciar bons petiscos e beber uma 
boa cerveja artesanal entre dois dedos 
de conversa com familiares ou amigos.

Dos petiscos, destaque para as carnes 
grelhadas e os saborosos nacos, para a 
deliciosa tábua de enchidos e queijos, 
as moelas, a punheta de bacalhau, a 
chouriça assada (na mesa), o picadinho 
à madeirense, o polvo com molho verde 
ou para as papas de sarrabulho. Há 
também outras tapas e mais petiscos 
tradicionais preparados na hora, e 
"snacks", como a francesinha especial, 

que promete deliciar os visitantes.

Para acompanhar, Rui Silva aposta 
numa grande variedade de cervejas 
artesanais internacionais, como a 
Erdinger, Kostritzer, La Trappe, Chimay, 
Mc Chouffe ou Alhambra, e deixa a pro-
messa de ter sempre “novidades para 
os apreciadores”.

“Bom atendimento, com simpatia, bons 
petiscos, boa cerveja e boas lembran-
ças”, é a garantia que Rui Silva dá a 
quem visitar a taberna Dicas Boémias.

“AQUI FAZEMOS AS 
COISAS COM GOSTO, NÃO 
É FAZER POR FAZER. A 
MINHA MAIOR ALEGRIA É 
VER OS CLIENTES SAÍREM 
DAQUI SATISFEITOS E 
FELIZES.” Rui Silva

TABERNA
DICAS BOÉMIAS

NA RUA VILA FLOR, Nº118, A UNS 100 METROS DA TORRE MURALHADA MAIS FAMOSA DO PAÍS, QUE 
APONTA QUE PORTUGAL NASCEU AQUI, E A CAMINHO DE COUROS, ABRIU A 24 DE NOVEMBRO A 
TABERNA DICAS BOÉMIAS. RUI SILVA É PROPRIETÁRIO DO ESPAÇO, QUE CONCRETIZA AGORA UM 
SONHO COM VÁRIOS ANOS.

BONS PETISCOS,
BONS AMIGOS,
BOA CERVEJA E…
BOAS LEMBRANÇAS!

A Taberna Dicas Boémias está aberta 
de terça a domingo das 10 às 24 horas, 
encerrando apenas à segunda-feira.

Diárias Económicas:
De terça a sexta-feira ao almoço.
Sopa, prato, bebida e café - 5 euros, 
Diária estudante - 4 euros.

Taberna Dicas Boémias
Rua de Vila Flor, Nº 118, Guimarães
Tel. 253 775 333
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JAN GARBAREK, UM DOS MELHORES SAXOFONISTAS DO MUNDO, REGRESSOU A PORTUGAL PARA 
MARCAR PRESENÇA NO GUIMARÃES JAZZ. O NÓRDICO TOCOU COM O PERCUSSIONISTA INDIANO 
TRILOK PERANTE UMA PLATEIA ESGOTADA.

UM CHEIRINHO DA HISTÓRIA DO JAZZ  
NA 26.ª EDIÇÃO DO FESTIVAL VIMARANENSE

CULTURA

TEXTO: DIOGO OLIVEIRA E LUÍS FREITAS

A edição de 2017 do Guimarães Jazz 
assinalou os 100 anos da primeira gra-
vação de um disco de jazz e apresentou 
uma programação aberta e abrangente, 
dentro e fora das salas de espetáculo.

O jazz instalou-se na Cidade-Berço 
de 08 a 18 de novembro sobre o 
mote: “100 anos de discos”, e voltou 
a apaixonar todos os intervenientes, 
desde a organização, o muito público e 
até os próprios artistas. Entre os onze 
concertos em sala, o festival contou 
com três em estreia absoluta e sete em 
estreia nacional, com destaque para Jan 
Garbarek e Trilok Gurtu, para a baterista 
norte-americana Allison Miller e para 
Darcy James Argue Secret Society.

O saxofonista norueguês passou por 
Guimarães há precisamente dez anos, 
em 2007, e desta vez encheu por 
completo o grande auditório do Centro 
Cultural Vila Flor. A fazer-lhe companhia 
em palco estiveram o contrabaixista Yuri 
Daniel, o teclista Rainer Brüninghaus e o 
percussionista indiano Trilok Gurtu.

A vigésima sexta edição do Guimarães 
Jazz contou mais uma vez com muito 
público e apesar de ter tido apenas 
um espetáculo com lotação esgotada, 
teve vários em que sobraram apenas 
alguns ingressos. Ivo Martins, diretor 
artístico do Guimarães Jazz afirmou à 
Mais Guimarães que esta edição do 
festival “foi de encontro às expetativas 
da organização”, onde até os próprios 
artistas manifestaram a sua satisfação 

pela forma como o festival decorreu. 
“A forma como os acolhemos faz com 
que isso se verifique. Nós nunca os 
deixamos sós, têm sempre um grande 
acompanhamento. São artistas que 
tocam nos quatro cantos do mundo 
mas levam uma boa opinião sobre 
Guimarães”, explicou Ivo Martins.

Um festival cada vez mais fora da caixa 
É certo que nomes como Jan Garbarek 
ajudam a encher salas de espetáculos, 
mas o Guimarães Jazz é muito mais que 
isso. Quem se deslocou a Guimarães, de 
08 a 18 de novembro conheceu músicos 
que poucos ouvem falar, mas que no 

futuro andarão nas bocas do mundo. 
Ivo Martins não esconde a satisfação 
de apresentar projetos novos e mesmo 
assim contar com muito público. “Este 
foi um programa que mostrou as várias 
formas de fazer jazz”, disse. Sem querer 
falar em sucesso, o diretor artístico 
do festival prefere usar a palavra 
“competência”. “Temos um projeto 
interessante e invulgar em todo o país. 
Demonstamos a nossa identidade”, 
afirmou. A aposta num jazz mais 
experimental tem dado frutos e deve 
manter-se. Para os amantes da música 
jazz há uma boa notícia: já falta menos 
de um ano para a edição de 2018.

FOTOGRAFIA: © JAMES MATTHEW DANIELFOTOGRAFIA:  @ JAIME MACHADO

FOTOGRAFIA:  @ DIOGO OLIVEIRA
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O Mindfulness é um aspeto central da 
tradição e psicologia Budistas com cer-
ca de 2500 anos de história. A palavra 
“Mindfulness”, tal como é usada nos 
textos antigos, é uma tradução para 
o Inglês da palavra em "Pali sati" que 
significa Consciência, Atenção e Recor-
dação. A “Consciência” implica tornar-se 
consciente de tudo o que ocorre dentro 
e fora de nós, redirecionando a “Aten-
ção” para os pensamentos e emoções 
em vez de tentar suprimi-los. Já o con-
ceito de “Recordação” significa recor-
dar-se de estar consciente e de prestar 
atenção. A cada momento devemos 
relembrar-nos de estarmos atentos.

Jon Kabat-Zinn, principal responsável 
pela integração do Mindfulness na Me-
dicina ocidental, define-o como prestar 
atenção de uma forma especial - pro-
positadamente, no Momento Presente 
e sem julgamento.

As abordagens baseadas no Mindful-
ness colocam ênfase na importância 
dos recursos pessoais e na capacidade 
de um indivíduo restituir, a si mesmo, 
o equilíbrio, passando de um estado 
de stress e desequilíbrio para outro de 
grande harmonia e serenidade.

A ruminação é um dos processos 
cognitivos que mais contribui para a 
perpetuação de um estado negativo e, 
por conseguinte, da doença mental. A 
ruminação envolve sempre um julga-

mento sobre uma experiência. Neste 
âmbito, existe pois uma sobre-identifi-
cação com o conteúdo do pensamento, 
o que leva a que o sujeito se perca em 
extensas considerações e julgamentos 
sobre as suas ações. Este padrão, tão 
típico na sociedade ocidental, provoca 
o adoecer do corpo e da mente através 
de um ciclo vicioso em que os pensa-
mentos ruminativos se alimentam a 
eles próprios.

Os programas de Mindfulness pos-
sibilitam uma diminuição notória do 
processo ruminativo através da desi-
dentificação. Quando compreendemos 
que não somos os nossos pensamen-
tos, encontramos a libertação através 
da transformação da nossa forma de 
pensar e sentir.

São vários os programas terapêuti-
cos que utilizam o Mindfulness como 
ferramenta. Dentro destes podemos 
salientar o programa MBSR (Redução 
de Stress Baseado no Mindfulness) mui-
to útil nas Perturbações da Ansiedade, 
o MCBT (Terapia Cognitiva Baseada no 
Mindfulness) que se mostrou eficaz na 
redução da recidiva da Perturbação 
Depressiva Major, a Terapia Dialética-
-Comportamental que revelou eficácia 
na diminuição da ideação suicida e 
comportamentos impulsivos e autole-
sivos nas pessoas com Perturbação da 
Personalidade Borderline e a Terapia 
de Aceitação e Compromisso na qual 

os sujeitos aprendem a reconhecer os 
seus pensamentos, emoções e sensa-
ções corporais vendo-as como separa-
das deles mesmos.

Têm sido muitos os estudos científicos 
que demonstram os benefícios do Min-
dfulness. Enquanto terapia, é reconhe-
cido pelo National Institute for Health 
and Care Excellence (NICE) como sendo 
altamente eficaz para aprender a gerir o 
stress físico e psicológico.

O Mindfulness é um convite para nos 
relacionarmos com a vida de forma di-
ferente, de a experienciarmos momento 
a momento, a par de qualquer vivên-
cia. O objetivo central é abrirmo-nos à 
totalidade e riqueza de cada fragmento, 
sem tentar modificar os componentes 
dessa experiência.

Os praticantes de Mindfulness parecem 
possuir uma maior flexibilidade com-
portamental em situações previamente 
associadas a rigidez mal-adaptativa 
como o evitamento fóbico de determi-
nadas experiências.

A verdadeira intenção desta prática 
alicerça-se no crescimento pessoal e 
na busca do sentido e da validação da 
vida apesar de qualquer diagnóstico ou 
patologia.

João Perestrelo  
Médico Psiquiatra e Psicoterapeuta

ARTIGO DE OPINIÃO

MINDFULNESS EM PSIQUIATRIA
OS BENEFÍCIOS DA ATENÇÃO 
PLENA NA SAÚDE MENTAL
TEXTO: JOÃO PERESTRELO • 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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Estrada Nacional 105,
n.º 4790 Pavilhão C - Nespereira
4835-517, Guimarães Tlf.: +351 253 563 415 / 417 WWW.F2J.PT    GERAL@F2J.PT

Feliz Natal e um
próspero 2018

A F2J deseja aos seus
colaboradores, fornecedores,
clientes e amigos um...

BREVEMENTE EM NOVAS INSTALAÇÕES.. .
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EM 1315, NO ALBERGUE DE S. CRISPIM, FOI SERVIDA A PRIMEIRA CEIA DE NATAL AOS 
DESFAVORECIDOS DA CIDADE, TRADIÇÃO QUE SE CUMPRE ATÉ HOJE SOBRE O MESMO CHÃO 
COM MAIS DE 700 ANOS DE TERRA BATIDA.

UMA TRADIÇÃO SECULAR QUE JUNTA NA
CEIA NATALÍCIA  VOLUNTÁRIOS E CARENCIADOS

NATAL

TEXTO: DIOGO OLIVEIRA • FOTOGRAFIAS: DIOGO OLIVEIRA

No dia 24 de dezembro, véspera de Na-
tal, os voluntários começam cedo, logo 
pela manhã, a preparar uma ceia para 
a sua “segunda família”, com o descas-
car das batatas que vão acompanhar 
os vários bacalhaus, couves, rabana-
das, aletria, bolo-rei e, claro, um “bom 
vinho”, expôs Augusto Novais, um dos 
voluntários mais antigos.

Fazendo contas, o albergue vai receber 
quase uma centena de pessoas que 
recorrem ao “conforto no estômago 
e agasalho” na noite de Natal. José 
Teixeira, responsável pelo Albergue de S. 
Crispim, herdou este “negócio” de família 
do seu pai, revela que são “muitas horas 
investidas nesta boa ação que traz felici-
dade a todos os intervenientes”. 

Paredes caiadas, traves de madeira, que 
quis o tempo que caiadas fossem tam-

bém, corredores estreitos e tetos baixos, 
tudo assente num chão de terra batida: 
“está como era, e como sempre foi. 
Como não há espaço para todos, entram 
uns e saem outros”, confidencia Augusto 
Novais, O Albergue de S. Crispim, que 
foi o primeiro hospital da cidade, fica no 
centro histórico de Guimarães, junto ao 
Tribunal da Relação. “Aqui há semrpe 
tudo”, reitera Augusto Novais, enquanto, 
orgulhoso, fala das panelas, enegreci-
das pelo tempo e pelo uso, que vão dar 
sabor e cheiro à ceia, servidas em mesas 
corridas (tábuas em cavaletes), que 
serão cobertas por toalhas carregadas 
com pratos alinhados e talheres que 
fazem a guarda ao repasto. 

O Albergue de S. Crispim é anterior a 1315 
e a ceia para os pobres teve origem na 
imposição de dois beneméritos, que dei-
xaram a fortuna à Irmandade de S. Cris-
pim mediante a obrigação de todos os 
anos ser ali servida uma ceia de Natal aos 
pobres. O edifício, que alberga também 
uma “pequena mas muito digna capela”, 
é hoje guarida de “senhoras já de idade e 
pouco mais”. Pelas paredes, quadros com 
fotografias antigas, de mais antigos ainda 
mecenas do Albergue, contam algumas 
das oferendas á instituição. Em 1974, um 
“senhor de bem” da cidade doou dez mil 
escudos. Mas continua a ser com donati-
vos que se paga a ceia.
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GUIMARÃES ARTE E CULTURA
DEZEMBRO 2017

AGENDA

A ESCURIDÃO AO FIM DA 
ESTRADA
13 E 14 DE DEZEMBRO - 21H30 
Fábrica ASA / Black Box

Montijo, Setúbal, Viseu… Guimarães. 
Depois de três residências artísticas, 
eis que “Um D. João Português” chega 
à cidade que acolherá a estreia do 
espetáculo na sua versão integral, 
marcada para janeiro de 2018 no 
Centro Cultural Vila Flor. 

EGO: KRAKE
16 DE DEZEMBRO - 22H00 
Auditório da Nossa Senhora da Oliveira 

Krake, o alter-ego de Pedro Oliveira, 
baterista de bandas como peixe, avião 
ou Dear Telephone, recolhe inspiração 
na mitologia nórdica para se aventurar 
num novo projecto a solo. 

FOI: GIAMPAOLO DI ROSA
16 DE DEZEMBRO - 19H00
Igreja de Santo António dos Capuchos

Já na sua nona edição, o festival 
para o órgão ibérico do século XVIII, 
restaurado em 2008, tem como tema 
Tradições em Música.

O HOMEM ETERNO +
O OUTRO LADO DA 
ESPERANÇA
21 DE DEZEMBRO - 21H45
Grande Auditório do CCVF

O Cineclube apresenta "O homem 
eterno" de Luís Costa e "O outro lado 
da esperança" de Aki Kaurismäki.

PASSAGEM DE NATAL
31 DE DEZEMBRO 
Largo da Oliveira e Praça de Santiago

O Centro Histórico recebe a famosa 
Passagem de Ano. Para o réveillon 
estão prometidos os habituais 
"videomapping", fogo de artifício, djs 
e os bares abertos até um pouco mais 
tarde.

CANÇÕES DE NATAL DA 
GALIZA E PORTUGAL
22 DE DEZEMBRO 
Igreja da Oliveira

As vozes de Ariel Ninas, Catarina 
Moura e César Prata levam a Quadra 
Natalícia à Igreja da Oliveira.

APEADEIRO
08 DE DEZEMBRO - 21H30  
Pequeno Auditório do CCVF

“Apeadeiro”, de Nuno Cardoso, é 
a terceira etapa de um tríptico de 
peças composto por “Náufrago” e 
“Subterrâneo”. Dos três espetáculos, 
este é o mais autobiográfico de todos.

ORQUESTRA DO NORTE
15 DE DEZEMBRO - 21H30
Paço dos Duques

Está lançado o programa para a época 
Natalícia em Guimarães: “Do Natal aos 
Reis”. O Paço dos Duques de Bragança 
recebe o primeiro de vários concertos, 
com a Orquestra do Norte, sob a 
direcção de José Ferreira Lobo.

CLASSICOS DE NATAL
23 DE DEZEMBRO 
Igreja S. Francisco

Mais um concerto inserido na 
programação do “Do Natal aos Reis”, 
com a presença de Carlos Guilherme, 
Filipa Lopes e Pedro Vieira de Almeida.

QUARTETO DE CORDAS DE 
GUIMARÃES
16 DE DEZEMBRO - 21H30
Igreja S. Domingos

A Igreja de S. Domingos recebe o Coro 
de Vilancico.

GRUPO CORAL DE AZURÉM
17 DE DEZEMBRO - 21H30
Igreja Românica de Serzedelo

A vila de Serzedelo recebe mais um 
concerto de Natal.

GRUPO CORAL DE PEVIDÉM
21 DE DEZEMBRO - 21H30
Domus Vitae

Orfeão de Guimarães apresenta-se no 
Domus Vitae - junto à Igreja Paroquial 
de Creixomil. 
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O Natal é sempre uma época especial 
independente da crença ou ideologia 
de cada um.

Ao longo dos últimos 10 anos tive a 
oportunidade de entrar na casa de 
várias famílias e de as ajudar com uma 
das mais importantes decisões da vida 
que é a venda ou compra de uma casa.

Este facto permitiu que ao longo 
destes anos fizesse várias amizades 
que perduram e se fortificaram com o 
passar do tempo.

Espero continuar a ser merecedor da 
confiança que depositam em mim e 
no meu trabalho.

Para todos aqueles que já fazem 
parte da minha família de amigos e, 
para todos aqueles a quem ainda não 
tive a oportunidade de conhecer, eu 
e minha Família, desejamos a todos 
um santo Natal e um 2018 pleno de 
saúde e muito sucesso pessoal e 
profissional.

ADRIANO CARVALHO
961 518 109

Maxvitória - Mediação Imobiliária Lda
AMI: 9783

afcarvalho@remax.pt
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Caros Vitorianos. Dirijo-me a todos nesta 
hora de grande debate do futuro do 
nosso clube do coração para anunciar a 
minha candidatura às próximas eleições 
a ocorrer no próximo mês de Março. 
Pretendo ser Presidente do Vitória. 
Anima-me uma forte e quase irracional 
paixão pelo nosso emblema, uma imen-
sa dedicação às coisas do nossa divisa 
e, claro, um inquestionável Vitorianismo 
que, como todos sabem, me leva a dizer 
presente nesta hora em que, manifes-
tamente, o Vitória corre sérios riscos de 
nunca vir a ser campeão.

Como é facilmente verificável, entendo 
que chegou a hora de nos ombrearmos 
com essa pseudo elite futebolística 
do país e substituirmos esses tais três 
pretensos grandes por uma divisa maior 
e verdadeira. Muito maior. Muito ver-
dadeira. Podemos e devemos ter uma 
equipa altamente competitiva consti-
tuída por jogadores com jota maiúsculo, 
músculo na venta e técnica de bailarina. 
Eis a nossa missão: enfrentaremos os 
nossos adversários com uma equipa 
toda nascida em Guimarães. Jamais um 
naturalizado sequer. Nem que seja de 
Fafe. Forneceremos a base da Seleção 
Nacional nos próximos cinco anos pelo 
menos.

Visão: avançaremos com um treinador 
de rosto televisivo. Um delineador de 
táticas indestrutíveis. Um treinador de 
gesto frenético e ‘slow motions’ de baile 
de salão que largue ‘soud bytes’ fute-
bolísticos a todo o momento. Um Jorge 
Valdano cujo caderno de anotações se 
transformará num ‘Cuaderno de Futbol’ 
de imenso sucesso. Seremos a aliança 
entre o intelectual e o pedreiro. Entre 
o arquiteto e o operário. O empresário 
com o contabilista. O banqueiro e a 
mulher-a-dias.  

Temos ideias como está bom de ver. 
Temos projeto como adiante se verá. 
Caso ganhe as eleições estou em condi-
ções de anunciar que o Vitória terá um 
investidor disposto a avançar com 135 
milhões de euros para reforçar a equipa. 
No primeiro ano serão, imediatamente, 
investidos 60 milhões. Os restantes 
entrarão nos anos seguintes como 
reforço. Nesta altura apenas podemos 
afirmar que o nome do investidor come-

ça por “Muha…”. Nas nossas camisolas 
ostentaremos, finalmente, uma marca 
com a expressão “Fly”. Voaremos em 
todos os estádios, seja de Portugal, seja 
no estrangeiro. A nossa ambição é o 
topo dos topos. A nossa disposição é o 
infinito. A nossa ação pautar-se-á pela 
consistência.

Onde estava eu quando fomos para 
a segunda?, pergunta nesta altura o 
Vitoriano atento. Pois estava ali, onde 
sempre estou, na bancada junto aos 
consórcios! Olhando incrédulo a origem 
de uma possível tragédia. Sofrendo o 
amargo do fel correndo-me nas veias. É 
certo que quando o Vitória perde ‘eu sei 
que dói, eu sei que é lindo’. Mas comigo 
jamais o nosso Vitória passará vergo-
nhas. Vamos, por isso, alterar a canção 
para ‘eu sei que é lindo, não quero que 
doa’. Funcionaremos como uma aneste-
sia geral para os problemas. Connosco, a 
palavra problema será banida do léxico 
vitoriano. Para todo o sempre. Verão!  

Não me interessa o passado. Longo ou 
recente, dias passados são dias que que 
para mim não contam. História é para 
historiadores. É claro que já se imaginam 
as vozes: olha, lá está mais um oportu-
nista; quando isto estava nas lonas nem 
miou e agora que já se fez o ‘ajustamen-
to’ económico e tempos pernas para 
andar, até um sócio com um número 
nos trinta mil e tal se sente no direito 
de avançar. Isto, como se sabe, não 
são vozes de consciência mas vozes de 
inibição. São ‘Velhos do Restelo’. Pessoas 
sem ambição. Gente que se recolhe e 
acha que só recolhidos devemos viver. 
São uns vencidos da vida. Uns ‘Eças’, 
uns ‘Ortigões’, uns ‘Oliveiras Martins’. 
São uns ‘jantantes’. Não assim não fosse 
saberiam que eu só não avancei antes 
porque percebi que o Eng. Júlio Mendes 
se havia oferecido para uma missão 
quase impossível e era necessária uma 
retaguarda. Obviamente fiquei ali atrás 
para o que desse e viesse. Não fui pre-
ciso mas estive sempre presente como 
está bem de ver.

As coisas até parece que correram bem 
ao Eng. Júlio. Mas, bem entendido, isto 
não foi bem assim. Correr bem para mim 
era ter sido campeão. Pagar passivos 
é um objetivo demasiado frustrante 

para pessoas da minha estirpe. É coisa 
menor. Na verdade, como quase todos, 
pensei que que o Eng. Júlio e a sua 
equipa fariam melhor. Afinal sabiam que 
havia uma cidade na retaguarda. Havia 
pessoas, ‘forças vivas’, aliás, ‘forças efer-
vescentes de vida’. Gente bairrista, pron-
ta a avançar com uns tantos milhões 
de adianto. Gente que nunca deixaria o 
clube cair. Pessoas abnegadas. Positivas. 
E, claro, sabe-se que só não agiram por-
que tendo Júlio Mendes dado um passo 
em frente, a elite vimaranense acedeu a 
conceder-lhe a oportunidade de brilhar 
no lodaçal em que o Vitória navegava. 
Contudo, ficou sempre claro que isso era 
coisa de somenos.

Eu teria feito muito melhor, nomeada-
mente, construído equipas de grande 
capacidade competitiva, resolvido o tal 
passivo num qualquer ‘projet finance’. 
Uma engenharia financeira daquelas 
milagrosas ao jeito da Rainha Santa e o 
milagre dos pães. Eu teria conseguido 
que a elite vimaranense, os bairristas, 
a intensa paixão, o estado fervente, a 
hiperidentidade do burgo aplicasse o seu 
dinheiro na SAD do Vitória. Se os briosos 
Vitorianos decidiram manter o dinhei-
rinho no colchão enquanto largavam 
lágrimas de dor, isso só revela incompe-
tência por parte do Eng. Júlio que os não 
soube cativar para o investimento.   

Vejo hoje que isto está tudo muito mal. 
Valsamos contra qualquer equipa, inclu-
sive com as mais fracas. Isto não pode 
ser. Nada havemos de conseguir com 
a “chula vareira chula”. Por isso decidi 
avançar. Candidato-me para levar o Vitó-
ria a outros patamares. Na verdade não 
prometo elevar mas levar. Candidato-me 
para por o Vitória a dançar como se joga. 
Ou a jogar como se dança. Passo certo, 
dinâmica fluída e nora artística. Agora é 
que vai ser. Fujam da frente que cheguei. 
Sou o presidente, género ponta de lança, 
que o Vitória precisa. Se mais ninguém 
o fizer, vou lá eu com o meu pacote 
pesado e a minha barriguinha proemi-
nente empurrar a bola para a baliza.  
Votem em mim. Vitória sempre! Vitória 
até morrer!

Esser Jorge Silva  Sociólogo

ARTIGO DE OPINIÃO

MANIFESTO DO NOVEL
E COMPLETO CANDIDATO
AO VITÓRIA
TEXTO: ESSER JORGE SILVA • FOTOGRAFIA: JOAQUIM LOPES
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ANTÓNIO XAVIER 
VIAGEM AO PASSADO

FOI PRESIDENTE DA CÂMARA E AINDA MANTÉM UMA 
FORTE PRESENÇA NO ASSOCIATIVISMO VIMARANENSE. 
RECONHECIDO PELA SEU CARÁTER, É AINDA MELHOR A 

CONTAR HISTÓRIAS. CONHEÇA ALGUMAS.
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António Xavier nasceu a 10 de agosto 
de 1932, na rua Paio Galvão, nº 40, bem 
no coração da Cidade Berço. Cresceu 
por entre ruas e vielas de uma cidade 
que ajudou a construir e que agora olha 
com orgulho.

O caminho de António Xavier começou a 
escrever-se em Guimarães ainda antes 
deste ter nascido. O pai, António da Silva 
Xavier, e o seu irmão vieram de Leiria 
para Guimarães e por cá se estabelece-
ram, com o próprio negócio. Nasceu no 
centro da cidade e tem 13 irmãos, fruto 
dos dois matrimónios do pai, todos eles 
envolvidos na área social. 

"A primeira memória da minha infância 
foi ter perdido a minha mãe aos sete 
anos". Fruto da educação e das crenças 
que a mãe lhe transmitiu, lembra-se 
de tudo que está ligado à religião, pois 
ia à missa todos os dias. A primeira 
comunhão e a comunhão solene foram 
dois eventos marcantes na sua vida. "A 
igreja tinha uma força muito grande e os 

conselhos do padre no ato de confissão 
eram muito importantes".
As brincadeiras eram uma constante, 
mesmo no centro da cidade. Onde hoje 
se passeia, com boas vestimentas, 
António Xavier jogava os mais variados 
jogos. "Brincava no Toural. Ao lado  (rua 
Paio Galvão) havia um grande campo de 
futebol". A bola era improvisada, mas o 
gosto por ela não. Brincava até anoi-
tecer e só era preciso ter cuidado com 
os carros, que naquela altura não eram 
muitos: "só passava o carro do padre e 
de algumas ricas. Era fácil jogar futebol".

Para além da bola, que começava ga-
nhar um grande peso no país, António 
Xavier jogava ao botão, com botões rou-
bados em casa, ao reino, uma espécie 
de golfe improvisado, e ao famoso peão.

Estudou na Primária de Santa Luzia e no 
Liceu Martins Sarmento, que na altura 
se localizava onde agora fica o edifício 
da Câmara Municipal. Sempre foi bom 
aluno, mas tinha um "calcanhar de aqui-

les": o francês. "Atravessar a cidade para 
ir para o Liceu não era fácil. Havia muita 
competição e era difícil escapar a confu-
sões". Por ter chumbado a francês, aos 
11 anos, foi trabalhar para a empresa do 
pai, a apanhar alfinetes de aço. "Andava 
de gatas o dia todo", conta. Ao mesmo 
tempo estudava um curso de Comercial, 
à noite, na Escola Industrial. O objetivo 
do curso era simples: formar contabi-
listas, mas António Xavier aproveitou o 
conhecimento para outros caminhos.

Trabalhou lá até aos 14 anos, altura em 
que foi para a Xavier Lda., uma fábri-
ca de pentes para o cabelo, algo que 
estava na moda na altura. Pela cidade 
de Guimarães desenvolvia-se o mercado 
retalhista (compra e venda de roupa), a 
mercearia, lojas de fazendas (só mais 
tarde, com Pimenta Machado, se co-
meçou a entrar no mercado grossista) e 
linhos. Nos arredores da cidade reinava 
a agricultura e a curtição das peles, que 
deixava um cheiro insopurtável. O têxtil 
só prosperou anos mais tarde.

ANTÓNIO XAVIER 
NUMA VIAGEM AO PASSADO

TEXTO: LUÍS FREITAS • FOTOGRAFIA:  MAIS GUIMARÃES E DIREITOS RESERVADOS
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BRILHOU EM 
CIMA DOS PATINS, 
MAS O GOSTO 
PELO DESPORTO 
EVIDENCIOU-SE 
TAMBÉM NO
PING-PONG, ONDE 
REPRESENTOU
O VITÓRIA

JUVENTUDE MARCADA PELO
HÓQUEI EM PATINS

A história de António Xavier não pode 
ser contada sem o seu grande envolvi-
mento no desporto. Ainda muito jovem, 
fundou o hóquei em patins do Vitória, 
que surge depois da seleção portuguesa 
ter sido campeã do mundo da modalida-
de, na década de 50.

Dois irmãos da zona das Taipas começa-
ram a despertar o interesse pelo hóquei 
em Guimarães, numa das Tertúlias 
habitualmente realizadas no Café Toural. 
O pavilhão da Escola Francisco de Ho-
landa foi a primeira "casa da equipa". No 
entanto, os jovens jogadores decidiram 
aproximar-se da direção do Vitória e 
começaram a usar o emblema do clube, 
assim como a própria sede. Os primeiros 
jogos foram disputados nas Taipas e na 
estreia nem sequer conseguiram marcar 
um golo.

Com a chegada do treinador Cunha Gon-
çalves, a equipa começou a melhorar 
e foi mesmo campeã regional. Com a 
venda de rifas, foi possível construir um 
ringue novo, no Campo da Amorosa.

Nem todas as grandes histórias termi-
nam da melhor maneira e o hóquei do 
Vitória é exemplo disso mesmo. Numa 
eliminatória do campeonato, onde a 
primeira mão foi disputada em S. João 
da Madeira, a equipa de arbitragem não 
apareceu para apitar e a arbitragem 
ficou à responsabilidade de uma equipa 
de hóquei que estava na bancada para 
assitir ao jogo. Decorria a segunda parte 
e o Vitória jogava apenas com dois 
jogadores, António Xavier e o guarda-re-
des, que tentavam desesperadamente 
tapar a baliza. "Num raro momento 
consegui ficar com a bola, corri o compo 
todo e marquei um golo". A derrota por 
4-1 não abalou a equipa, mas sim o que 
aconteceu no final, quando os jogadores 
vitorianos foram agredidos pelos adep-
tos da casa.

"O HÓQUEI ANDAVA NA 
BOCA DAS PESSOAS"

Na segunda mão, em Guimarães, o povo 
uniu-se para "vingar" os incidentes ocor-
ridos. "O ringue estava totalmente cheio. 
O hóquei andava na boca das pessoas 
porque o futebol estava na 2.ª divisão e 
viam naquela equipa uma representação 
da cidade ao mais alto nível". Quando a 
comitiva dos visitantes chegou junto do 
ringue, foi brutalmente agredida e o jogo 
nem se chegou a realizar. O relatório da 
polícia e do árbitro fez com que o Vitória 
fosse suspenso. Desta forma terminou o 
hóquei em patins para o principal clube 
da Cidade Berço.
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MÃOS À 
OBRA
A UM "RITMO 
LOUCO"
Aos 18 anos, António Xavier começou 
a ter uma "verdadeira formação", com 
estágios na Alemanha para acompa-
nhar um grande desenvolvimento na 
indústria: o plástico. "Passava tanto 
tempo tempo na Alemanha que até 
decidi aprender alemão", disse.

Chegou a ter 800 empregados na XAVI, 
uma empresa diferente para os padrões 
da época. Tinha escola, com instrução 
primária e profissional, uma equipa 
de voleibol, feminino que ganhou três 
títulos nacionais consecutivos, e uma 
equipa de andebol masculino. "A nível 
social era uma das melhores do país", 
refere António Xavier.

Depois de funcionar no centro de 
Guimarães, a XAVI mudou-se para S. 
Torcato, indo de encontro aos seus 
trabalhadores. "A maioria dos funcioná-
rios eram dos arredores de Guimarães, 
como S. Torcato, Gonça e Ponte". Foram 
criadas carreiras para transportar os 
funcionários, quatro vezes por dia.

Uma das fábricas da empresa foi inau-
gurada no dia em que os presidentes 
de Portugal (Francisco Craveira Lopes) 
e do Brasil (João Café Filho) estavam de 
visita oficial a Guimarães. "O comércio 
fechava todo, as pessoas tinham um 
grande orgulho em receber bem". Po-
rém, António Xavier não parava de tra-
balhar e inaugurava as máquinas. Anos 
mais tarde, a empresa viria a fechar por, 
segundo António Xavier, "influência dos 
sindicatos". 

Contudo, olha para o passado com um 
sentimento de fraternidade. "Os meus 

membro da Comissão das Festas Gual-
terianas, fundador da Assembleia de 
Guimarães, onde titulou vários cargos 
diretivos, foi presidente do Lions Clube 
de Guimarães e foi cooperante funda-
dor d'A Oficina, onde exerceu (e excer-
ce) cargos diretivos. Presidiu à direção 
da Muralha - Associação de Guimarães 
para a Defesa do Território e da Socie-
dade Martins Sarmento, durante dois 
mandatos.

António Xavier foi um dos grandes rei-
vindicadores da construção do Parque 
Industrial de Ponte e da Universidade 
do Minho, em Guimarães. "Foram orga-
nizadas grandes manifestações, com 
panos negros nas varandas do Toural. 
Isto antes do 25 de abril era muito 
perigoso", frisa.

CONCILIAR A CÂMARA 
E A ASSEMBLEIA GERAL 
DO VITÓRIA

Durante 13 anos (1980-1993) foi presi-
dente da Assembleia Geral do Vitó-
ria, cargo esse que conciliava com a 
presidência da Câmara Municipal de 
Guimarães. Na altura, esbarrava na for-
te liderança de Pimenta Machado, que 
exigia muito da Câmara. Para António 
Xavier, defender os interesses das duas 
partes era muito complicado. "O público 
ora aplaudia, ora assobiava", narra.

O maior problema que encontrou foi 
a nova iluminação do estádio. Com a 
demora por parte da Câmara, Pimenta 
Machado desafiou os adeptos a mani-
festarem-se. Chegaram mesmo a partir  
vidros e a forçar a entrada no edifício. 
Com a pressão, o "sim" acabou por ser 
dado e os ânimos acalmaram-se, tendo 
a Câmara Municipal assumido a despe-
sa da obra no estádio.

empregados eram a minha família. 
Ganhavam o pão deles e ajudavam-me 
a ganhar o meu", sublinha.

IMPULSIONADOR 
DO MOVIMENTO 
ASSOCIATIVO 
VIMARANENSE

A família fundou uma tuna, dando a An-
tónio Xavier acesso ao mundo musical. 
Conseguiu cumprir o sonho de entrar 
no "Ritmo Louco", antecessor do Círculo 
de Arte e Recreio (CAR). Aprendeu a 
tocar gaita de beiços para conseguir 
entrar no grupo e, consequentemente, 
animá-lo. "Fui o trampolim para uma 
nova geração", salienta. Chegou tam-
bém a ser ator na secção de teatro.

Na década de 1960 foi fundador da 
Assembleia de Guimarães e membro de 
direções da Casa dos Pobres de Guima-
rães, hoje Lar de S. António. Esteve na 
linha da frente do movimento que criou a 
Unidade Vimaranense e a Unidade - So-
ciedade de Empreendimentos. Já depois 
do 25 de abril de 1974 presidiu à primeira.
Ao longo da sua vida colecionou ati-
vidades associativas. Foi, entre outras 
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"PRIMEIRO O PAÍS, 
DEPOIS A FAMÍLIA E 
A SEGUIR A CIDADE 
DE GUIMARÃES". 
FORAM ESTES OS 
ENSINAMENTOS 
TRANSMITIDOS PELO 
PAI E QUE AINDA HOJE 
CARREGA.

LEGADO DEIXADO NA CÂMARA
MUNICIPAL É MOTIVO DE ORGULHO

Em 1982 disputou as eleições municipais 
mas, não tendo suscitado a escolha 
maioritária dos vimaranenses, renunciou 
ao lugar de vereador, para regressar com 
nova candidatura nas eleições de 1985, 
que voltou a vencer, iniciando então um 
segundo mandato, entre 1986 e 1989, na 
presidência da Câmara Municipal.

A sua chegada a candidato à Câmara 
Municipal foi no mínimo caricata. No 
25 de abril era presidente da Unidade 
Vimaranense e, por isso, tinha várias 
opiniões contrárias à Câmara Municipal 
Socialista. O pai aconselhava-o sempre 
a não se juntar à política: "ou se está a 
corpo inteiro ou não se está".

Em setembro, quando fazia férias no 
Algarve, recebeu uma chamada a pe-
dir-lhe para regressar imediatamente a 
Guimarães. Como a viagem era longa, 
acabou por rejeitar e continuar a gozar 
das férias.

Quando chegou a Guimarães, tirava as 
malas do carro e as pessoas aproxima-
vam-se para lhe dar os parabéns pela 
candidatura. "Achei aquilo de loucos", 
confessa. Passado umas horas percebeu 
que teria sido efetivamente o escolhido 
pela coligação PSD e CDS, numa altura 
em que nem era filiado de nenhum 
partido.

Numa primeira instância rejeitou o 
convite, pela opinião do pai e pela falta 
de tempo devido à sua empresa e aos 
cargos que ocupava em várias institui-
ções. Contudo, o seu pai mostrou-se 
orgulhoso pela confiança que lhe estava 
a ser dada e acabou por concordar com 
a candidatura, que teria que se entregue 
no dia seguinte. Depois de uma boa 
campanha, foi eleito, mas sem maioria 

absoluta, ficando dependente das deci-
sões do vereador da APU, Óscar Pires.

PROJETO DO CENTRO 
HISTÓRICO

Apesar de ter estado poucos anos na 
presidência da Câmara, António Xavier 
foi fundamental para a classificação 
de Guimarães como Património da Hu-
manidade pela UNESCO. O seu projeto 
urbanístico ainda hoje é colocado em 
prática. "Ter detetado que havia uma 
jóia adormecida e perceber que podia 
ser uma grande atração" é um motivo 
de orgulho para o ex-presidente da 
Câmara. Em conjunto com o arquiteto 
Fernando Távora, elaborou um projeto 
a médio/longo prazo, pois "as casas 
no centro histórico estavam todas 
degradadas". Hoje, congratula-se de ver 

concretizado tudo que imaginou.

BALANÇO DOS 
PRIMEIROS 85 ANOS 
DE VIDA

"Muito positivo. Senti-me sempre 
realizado", referencia. Apesar de alguns 
revés, como a perda de grande parte 
da família e do encerramento da XAVI, 
António Xavier tem um grande orgulho 
no seu trabalho realizado juntos das 
instituições, como no infantário Nuno 
Simões e no Lar de Santo António e a 
sua passagem pela Câmara Municipal. 
"Deixei obra na Câmara e fiz um grande 
esforço porque não tinha experiência. 
Sinto que promovi sempre o diálogo 
civilizado entre todas as partes envolvi-
das", conclui.
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A COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS COM INCAPACIDADES DE GUIMARÃES 
(CERCIGUI), INAUGUROU, NO DIA 07 DE NOVEMBRO, A REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DO CENTRO DE 
ATIVIDADES OCUPACIONAIS II, NO DIA QUE COMEMOROU O SEU 40.º ANIVERSÁRIO.

40 .º ANIVERSÁRIO DA CERCIGUI
CELEBRADO COM CARA RENOVADA

SOCIEDADE

TEXTO E FOTOGRAFIAS: DIOGO OLIVEIRA

A cerimónia contou com a presença de 
vários Mecenas Sociais que apoiaram 
financeiramente a obra, do presidente 
do Município, Domingos Bragança, do 
diretor do Centro Distrital de Braga 
da Segurança Social, João Ferreira, do 
Monsenhor José Maria e de vários cola-
boradores da instituição.

Coma a ajuda da “CAUSA NOSTRA”, cam-
panha lançada pela instituição vimara-
nense à comunidade, na qual Neno deu 
o “rosto”, cujo objetivo foi a angariação 
de “padrinhos” que ajudassem na reno-
vação interior dos espaços, a CERCIGUI 
conseguiu renovar o interior dos espaços 
do seu edifício. Salas de atividades, sala 
de convívio, casas de banho e espaços 
comuns foram algumas áreas que fica-
ram de “cara lavada”. 

Este é o edifício mais antigo do organis-
mo, que desde a sua existência, nunca 
tinha sido alvo de manutenção, o que 
levou a uma degradação severa da sua 
estrutura. A instituição, como não tinha 
suporte financeiro para proceder às 
melhorias necessárias, elaborou uma 
candidatura ao apoio do Fundo Socorro 
Social (FSS) na tentativa de obter finan-
ciamento que suprisse as necessidades 
mais prementes, como a substituição de 
telhados, a implementação das medidas 
de autoproteção e a remodelação da 
cozinha e do pátio exterior.

Este centro, em funcionamento nas 
instalações do centro educacional desde 
1998, dá apoio a 49 clientes com defi-
ciência mental grave.
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COMPRA CERTA E SOLIDÁRIA
COM O PROPÓSITO DE SENSIBILIZAR OS PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS E CLIENTES DA COMPRA CERTA, 
PEDRO GUIMARÃES E NATÁLIA MAIA, ADMINISTRADORES DA IMOBILIÁRIA VIMARANENSE QUE ESTÁ 
A COMEMORAR 15 ANOS DE ATIVIDADE, DECIDIRAM ESTABELECER UMA PARCERIA COM A CERCIGUI, 
COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS INADAPTADOS DO CONCELHO DE 
GUIMARÃES, ENTREGANDO, AQUANDO DA CONCRETIZAÇÃO DOS NEGÓCIOS, UMA PARTE SIGNIFICATIVA 
DA COMISSÃO DE VENDA: 20% DESSE VALOR REVERTE, AUTOMATICAMENTE, PARA ESTA INSTITUIÇÃO 
DE SOLIDARIEDADE.

O acordo foi assinado a 15 de setembro 
e, no próprio dia, a imobiliária ofereceu 
também à instituição dois novos televi-
sores de 49 polegadas.

A CERCIGUI acompanha atualmente 450 
utentes nas diferentes respostas sociais.

Em 2017, ano em que completa o seu 
40º aniversário, todas as iniciativas de 
angariação de fundos têm como objetivo 
a reabilitação dos espaços interiores 
do edifício onde funciona um dos CAO 
(Centros de Atividades Ocupacionais) da 
instituição, na Rua Raúl Brandão. 

Paralelamente está a decorrer tam-
bém a Campanha CAUSA NOSTRA cujo 
objetivo é angariar mecenas sociais/

padrinhos que ajudem financeiramente 
nessa reabilitação. 

“É com imensa alegria que estabelece-
mos esta parceria com a Compra Certa 
Imobiliária. Não temos dúvidas que esta 
parceria será de imenso sucesso. Já está 
a contagiar e a motivar os utentes e 
colaboradores e conseguirá contagiar 
também todos os clientes da Compra 
Certa Imobiliária pelo seu caráter dife-
renciador.” Referiu Rui Leite, na assinatu-
ra do protocolo.

Com a ajuda de todos estão a ser criadas 
condições de melhoria significativas no 
dia-a-dia dos utentes, para diminuir um 
pouco a nossa longa lista de espera e dar 
uma resposta social efetiva a estas famí-

lias.” Acrescentou o presidente da Cercigui.
“A partir de agora comprar ou vender 
imóveis será mais que um negócio mas 
também um ato de solidário.” Rui Leite, 
Presidente do Conselho de Administra-
ção da CERCIGUI.

À Mais Guimarães Pedro Guimarães e 
Natália Maia, administradores da Com-
pra Certa, referiram, durante a visita dos 
colaboradores da imobiliária às insta-
lações da Cercigui, que “é uma honra 
estabelecer uma parceria com uma 
instituição que desenvolve um trabalho 
tão sensível na sociedade vimaranense. 
Queremos com esta parceria também 
despertar a vontade de outras empresas 
e pessoas em se associarem a estas 
causas  tão nobres.”
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COMPRA CERTA IMOBILIÁRIA A SUA CASA EM BOAS MÃOS

MORADIA INDIVIDUAL T4 EM CREIXOMIL

APARTAMENTO T3
AV. S. GONÇALO/ AV. LONDRES

FANTÁSTICO APARTAMENTO T3
NO CENTRO DE GUIMARÃES

FANTÁSTICA MORADIA T3
EM PONTE, GUIMARÃES

A 700 metros do centro de Guimarães. Excelentes 
materiais de construção e com cozinha mobiliada e 
equipada. Ar condicionado e Aquecimento central, 2 
Lareiras, Sala de jogos, Biblioteca, Garagem fechada 
para 4 carros e Vistas panorâmicas para a cidade..

Valor de comercialização: 640.000€ 

Exclusivo de comercialização.
Vendido totalmente mobilado e equipado, 3 wc's, 
Lareira, Ar condicionado, Garagem para 3 carros. 

Valor de comercialização: 240.000€

Inserido num Condomínio Privado
(Junto à Psp de Guimarães) BAIXA de PREÇO!!!

Área útil do Apartamento 192 m, Cozinha totalmente 
mobilada e equipada, Materiais nobres, 3 Wc´s, Clo-
set, Pequeno Terraço, Jardim de infância e Garagem 

fechada para 2 carros.
Valor de comercialização: 305.000€

Fantástica moradia com aproximadamente 210 
m2 de área útil  em lote de 550 m2, com cozinha 
totalmente equipada, 3 Wc´s, Lareira c/ recupera-
dor, Garagem fechada p/4 carros, Piscina c/ água 

quente (opcional), e Árvores de fruto.
Valor de comercialização: 285.000€

Totalmente renovado em 2010. Cozinha totalmente 
equipada (electrodomésticos Bosch), Sala de jantar, 
Sala de estar e home-cinema, Biblioteca, 5 quartos 

(sendo 3 suites), Área útil +/- 500 m2
Área dos terraços +/- 140 m2, Garagem fechada 

para 2 carros
Valor de comercialização: 310.000€ (negociável)

Inserida num loteamento Calmo e com excelentes 
acessibilidades.

Localizada a 3 kms da Praia e da Marina de Vila-
moura, Moradia com aproximadamente 500 m2 de 
area útil, terreno com aproximadamente 1500m2, 

Aeroporto a 20 km, Espaços comerciais a 1 km,
Campo de Golf a 3 km.

Valor de comercialização: 1.600.000€

Herdade com aproximadamente 25.000 m2, Bastan-
te água, Produção de vinho Branco e Tinto, Árvores 
de Fruto, Excelente oportunidade para turismo rural 
ou simplesmente para usufruir da natureza ... Herda-

de datada de aproximadamente 1845.
Valor de comercialização: 1.600.000€

Localizada a 2 kms do centro de Guimarães, Moradia 
praticamente nova 

Composta por R/c e andar, Sala de estar e convívio, 
Sala de jogos, Sala jantar, Cozinha totalmente equi-
pada, Vistas panorâmicas para a cidade, Piscina e 

Árvores de fruto.
Valor de comercialização: sob consulta.

APARTAMENTO T5 TRIPLEX / PENTHOUSE 
JUNTO AO PARQUE DA CIDADE (COSTA)

FANTÁSTICA MORADIA T5
EM VILAMOURA / ALGARVE

QUINTA/ HERDADE SENHORIAL T6
LOCALIZADA A +/-10 KM DO CENTRO DE GUIMARÃES

FANTÁSTICA MORADIA INDIVIDUAL T4
COSTA/GUIMARÃES

A sua casa em Boas Mãos

Avenida de Londres, 420,
Guimarães

Tel. 962 567 236

geral@imobiliariacompracerta.com
WWW.IMOBILIARIACOMPRACERTA.COM
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O GRANDE AUDITÓRIO DA UNIVERSIDADE DO MINHO FOI O PALCO DA GALA DA ASSOCIAÇÃO DE 
CICLISMO DO MINHO. PARA ALÉM DA PRESENÇA DE ILUSTRES CONVIDADOS E E DA ENTREGA DE 
VÁRIOS PRÉMIOS, HOUVE TEMPO PARA ESPAÇOS MUSICAIS.

GALA ACM 2017
DISTINGUIU FIGURAS DO CICLISMO MINHOTO

DESPORTO

TEXTO: LUÍS FREITAS • FOTOGRAFIAS: RUI JORGE

Foi com pompa e circunstância que a 
Associação de Ciclismo do Minho distin-
guiu as figuras da época de 2017, numa 
gala que encheu o grande auditório da 
Universidade do Minho, em Guimarães.

Na plateia, Tiago Machado e o vima-
ranense José Mendes, duas figuras do 
ciclismo minhoto e internacional assisti-
ram a um espetáculo que arrancou com 
uma atuação dos Antigos Nicolinos.

Ao som de milhares de caixas e bombos, 
o pinheiro Nicolino vai ser enterrado 
mais uma vez no centro da cidade ro-
deado de estudantes e antigos estudan-
tes do liceu. 

O auditório pintou-se de várias cores, 
tal como o pelotão na estrada. José Luís 
Ribeiro, presidente da ACM, destacou a 
forma como Guimarães, nomeadamente 
a autarquia, recebe esta iniciativa. “Gui-
marães tem excelentes condições para a 
prática de ciclismo, tem um centro de ci-
clismo único vocacionado para a prática 
de BTT. Tem atletas, tem dirigentes, tem 
paixão, tradição, história e futuro”, disse. 
José Luís Ribeiro aproveitou a ocasião 
para lançar um desafio aos vimaranen-
ses: “Guimarães merece um projeto de 
ciclismo sólido e abrangente, direciona-
do para todas as vertentes da modalida-
de e que promova a prática desportiva”. 
A ACM promete “empenho e persistên-
cia” para que este projeto avance.

Ricardo Costa, vereador da Câmara Muni-
cipal de Guimarães, que assumiu a pasta 
do desporto há cerca de mês e meio, 

deu os parabéns pelo trabalho da ACM 
em prol do Minho. “O José Luís Ribeiro 
tem sabido fazer este trabalho muito 
bem”, referiu. Ricardo Costa acrescentou 
também que “o desporto em Guimarães 
é uma coisa muito séria, porque o legado 
é muito "grande e ambicioso” e por isso 
merece uma grande atenção. O vereador 
garantiu que num futuro próximo irá reu-
nir com a direção da ACM para conhecer 
hipóteses de cooperação.

Por sua vez, Delmiro Pereira, presidente 
da Federação Portuguesa de Ciclismo, 
afirmou que esta gala é um “grande 
momento” para o ciclismo e “altamen-
te motivador” para os atletas. Delmiro 

Pereira agradeceu à ACM por elevar 
os ideais da modalidade e destacou a 
“enorme quantidade de atletas que tem 
vindo a surgir na ACM e a remodelação 
constante dos atletas”.

Na gala foram entregues as seguintes 
distinções: Sócio honorário - Asso-
ciação Cultural e Recreativa de Roriz, 
União Desportiva Amigos da Roda de 
Quinchães e Rui Miguel Barbosa Sousa; 
Sócio de mérito - Alberto José Barbosa 
Costa, Carlos Alberto Fonseca Santana, 
Fernando Von Doelinger Fernandes, An-
tónio José Salgado Almeida e Domingos 
Gonçalves Soares (estes dois últimos 
vimaranenses).
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- Mãe! Está um carro velho parado, ali 
na rua!
- Bernardo, todos os dias estão 
carros parados de pessoas que não 
conhecemos. Está na hora de pensares 
que brinquedos gostarias de receber 
pelo Natal e escreveres a carta ao Pai 
Natal, não achas?
- Já vou mãe. Gosto tanto de olhar 
para a rua em dias de neve. Olha, que 
engraçado, vai ali, perto da mata, uma 
serpente a puxar um saco de castanhas! 

O Bernardo é um menino que vive 
na Rua da Mata, ali perto da escola, 
onde uma enorme mata de carvalhos 
e castanheiros fazem as delícias da 
criançada, pela enorme área que têm 
para brincar, mas também fauna: 
esquilos e coelhos, ouriços e toupeiras, 
ratos e ratinhos. E veem-se imensas 
espécies de aves que preferem ficar e 
aproveitar o que outono tem para lhes 
dar, em vez de irem para terras mais 
quentes apanhar banhos de sol.

Naquele dia de inverno outonal, vendo 
a neve cair, aquele carro ali parado 
despertou-lhe os sentidos, ficando com 
os pelos eriçados. Algo de estranho se 
passava com aquele carro velho, parado 
há já dois dias, com um cobertor a tapar 
o vidro. Não. Não seria ninguém que 
quisesse fazer mal a alguém. Assim dava 
muito nas vistas!

Passou os dias seguintes a observar, 
os movimentos da rua, e o carro em 
particular.

O inverno, como um duende irritado, 
sobrepunha-se ao tempo que não 
era seu e encurtara o do outono que, 
deprimido, se havia escondido em 
qualquer tronco de árvore, mantendo-
se quente, pois o frio que o inverno 
trouxera faria tiritar qualquer cubo de 
gelo.

Na televisão, a publicidade a brinquedos 
e jogos, consolas e livros, filmes e 
festivais multiplicava-se num sem-fim 

de cor, sons e desejos de consumir. 

Na escola, todos os amigos do Bernardo 
carregavam os panfletos das diferentes 
lojas e gritavam eufóricos:

“Eu vou pedir este e aquele, que é o 
modelo mais fixe que, para além disto 
tudo, tem mais umas peças especiais!”
“Eu gosto desta boneca, mas a minha 
mãe diz que já tenho tantas. Tenho que 
dar aquelas com que já não brinco para 
poder receber os novos brinquedos do 
Pai Natal.”

Todos estes desejos de ter, todo este 
corrupio de consumo, absorviam os 
pensamentos das crianças da escola, 
não pensando em mais nada nem 
ninguém.

Ouvia-se todo um mundo de adultos 
dizer que não podia ser, que não podiam 
ter tudo o que queriam, que tinham que 
estar mais atentos na escola e estudar 
mais. Mas quem poderia ter vontade 
de trabalhar e estudar com tantos 
brinquedos por onde escolher, tanta 
publicidade que inebriava as mentes 
preparadas já para a época de receber?

Apenas o Bernardo ouvia um discurso 
diferente.
- Já escreveste a carta ao pai Natal? Tens 
que decidir o que pedir! Falta pouco para 
as férias e ninguém sabe o que gostarias 
de receber!

O Bernardo encolhia os ombros. Não lhe 
apetecia receber brinquedos, aparelhos 
eletrónicos, livros ou roupas novas. O 
Bernardo queria apenas saber o que 
se passava com aquele carro velho, ali 
parado, com um cobertor que cobria o 
para-brisas.

Faltavam apenas seis dias para o Natal. 
Cheirava-se a data festiva pelas ruas 
e pastelarias. O brilho das iluminações 
natalícias tornavam o dia mais longo, 
apesar de a escuridão chegar cada vez 
mais cedo. O frio criava lindos pingentes 

de gelo nos beirais dos telhados e 
varandas da rua. Durante o jantar, a 
mãe trouxera a grande novidade à 
família. O carro que estava estacionado 
há algumas semanas era onde vivia 
um senhor que ninguém conhecia e de 
quem nada se sabia.

A notícia trouxera para o interior da casa 
o inverno. 
O pai e o avô reclamaram. “Quem 
quereria um estranho a viver dentro do 
carro na sua rua?” .
A avó benzeu-se, como sempre, 
apelando à bondade de Deus, para 
que nada de mal lhes trouxesse aquele 
malfadado vizinho. 

A mãe confirmou o que já se sabia, que 
o mundo estava perdido e que com 
tantas casas vazias ainda havia gente 
a viver nas ruas e em carros, com o frio 
que estava!

Bernardo saiu a correr, entrou no seu 
quarto e fechou a porta. Pela manhã 
pediu ao pai para entregar no posto dos 
CTT a carta com o seu pedido de Natal. 
Estava claramente incomodado com a 
notícia do dia anterior, mas nada dissera 
à família.

O Bernardo viveu feliz os dias que 
faltavam para a noite de consoada, 
como qualquer criança, vendo televisão 
e preguiçando pelo sofá da sala. Mas, 
no dia 24, depois da hora de almoço, 
a campainha tocou e um estranho 
encontrava-se à porta. 

- Boa tarde, disse ele, sou o gerente do 
Centro Comercial da cidade. Recebemos 
a carta do Bernardo e viemos agradecer-
lhe o seu lindo gesto. O senhor que 
dormia naquele carro abandonado é 
agora nosso funcionário, passando 
a ter um emprego e uma casa onde 
morar. E como forma de agradecimento 
deixamos-lhe estes vales oferta para 
que o bernardo possa comprar os seus 
outros presentes de Natal.

QUEM CONTA UM CONTO

TEXTO: JÚLIO BORGES  IMAGEM: BÁRBARA CORREIA DA SILVA

O CARRO ABANDONADO
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Depois de muita experiência e forma-
ção, Diana decidiu abrir o seu próprio 
espaço em 2014.

A chegada do 3º aniversário foi sentida 
como o momento certo para o realizar 
de um sonho…uma remodelação no es-
paço que traduzisse bom gosto, cuidado, 
conforto e bem-estar a cada cliente.

Um espaço amplo, luminoso, acolhedor, 
apelativo e muito funcional. O feedback 
recebido tem sido o melhor, com a satis-
fação e até surpresa a ser bem notória 
e demonstrada por todos que por lá 
passam.  

No salão, para além do espaço, desta-
ca-se a forma como se entrega a cada 
cliente tentando sempre perceber a 
necessidade de cada um, daí só atender 
por marcação. O que se pretende é que 
cada cliente se sinta único e especial, 
que se sinta ouvido e atendido nas suas 
necessidades. 

No salão estão disponíveis todos os 
serviços de cabelo: brushing, corte femi-
nino e masculino, coloração, madeixas, 
balayage, extensões.
Estão ainda disponíveis todos os servi-
ços de estética, com destaque para as 
massagens, microblanding, extensão de 
pestanas e gel.

Confiança e sucesso definem o trabalho 
diário realizado no salão.

DIANA MACEDO
ESPAÇO RENOVADO

BEM CEDO COMEÇOU O GOSTO DE DIANA PELA ARTE DE TRATAR DOS CABELOS
E EM SATISFAZER O GOSTO DOS SEUS CLIENTES. 

Horário:
Segunda a sábado 9h às 19:30
Encerrado às terças e domingos.
Aberto também na hora de 
almoço.

S. Francisco centro, loja 48
Alameda S. Dâmaso, Guimarães
Marcações pelo:
253119984 ou 939425888
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Passar a quadra natalícia em Nova 
Iorque é sinónimo de descoberta, e 
vivências completamente díspares da 
nossa cultura e tradições. Nesta cidade 
de superlativos, madrugar é palavra de 
ordem. Os minutos valem mais do que 
diamantes pelo que planear a viagem é 
fulcral, se não quer perder-se na vasta 
oferta de possibilidades.

Os diferentes circuitos “hop-on hop-off” 
são uma boa opção, possibilitando-lhe 
a passagem por monumentos e áreas 
icónicas. Adquira-o com o New York 
Pass, que possibilita a entrada em mais 
de noventa atrações. O Empire State 
Building, imponente em conquista do 
céu, é um marco arquitetónico que lhe 
prenderá o olhar e enfeitiçará a alma. O 
Flatiron Building, um dos arranha-céus 
primogénitos de Nova Iorque, lembra 
um ferro de engomar. Os edifícios das 
Nações Unidas, o Chrysler Building, a 
Trump World Tower e o famoso hotel 

Waldorf Astoria – um dos mais requinta-
dos e lendários da cidade – fazem parte 
do circuito. Desça em Battery Park e 
apanhe o barco para Liberty Island (lar 
da estátua mais conhecida da América 
do Norte) e Ellis Island.

Caminhe até ao Ground Zero por Wall 
Street, o distrito financeiro da cidade. 
Não se esqueça de dar mimos ao Touro, 
para atrair fama e prestígio económico!
O One World Trade Center e o National 
September 11 Memorial & Museum são 
dois dos atuais edifícios do reconstruído 
complexo. É colossal a carga emocional 
que emana deste espaço de tributo. 
Daqui, caminhe até Brooklyn Bridge, a 
ponte mais antiga da cidade. Saboreie 
este salto sumptuoso sobre East River. 
No circuito noturno, poderá observar o 
brilho da cidade desde Brooklyn.

As panorâmicas soberbas captam-se no 
topo do Empire State Building e no Top 

of the Rock, no mundialmente conhecido 
Rockefeller Center. Aqui, e porque é Natal, 
deixe-se encantar pelas luzes cintilantes 
da árvore gigante, iluminada entre o final 
de novembro e o início de dezembro. 
Demorar-se-á a observar os patinadores 
que deslizam na pista de gelo.

Será difícil escolher entre múltiplas ex-
posições e museus: imperdíveis o MOMA, 
o Museu Americano de História Natural 
e o Intrepid Sea, Air and Space Museum, 
um porta-aviões que serviu na Segun-
da Guerra Mundial com distinção. Entre 
vários modelos de aviões e helicópteros 
expostos, destaque para o Concorde da 
British Airways. Também pode visitar o 
USS Growler, o mais antigo submarino 
transportador de mísseis nucleares e o 
único que pode ser visitado pelo público 
na América.

Explore o instrutivo Fire Museum e, se 
possível, visite e as instalações de um 

É IMENSA A MESCLA DE POVOS, LUZ, SONS, ODORES E PERSONALIDADES VANGUARDISTAS QUE DÃO 
IDENTIDADE A ESTE LOCAL, APELIDADO POR MUITOS DE UMBIGO DO MUNDO. VENHA CONHECER ESTA 
CIDADE FRENÉTICA E VIBRANTE, QUE HABITA NO IMAGINÁRIO DE TODOS NÓS.

RECORTES DE PORTUGAL E DO MUNDO
NUMA MALA DE VIAGEM VIMARANENSE

NOVA IORQUE
A GRANDE MAÇÃ MULTICULTURAL
TEXTO E FOTOS: COTIKOS
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Alameda Alfredo Pimenta, 278 | 4810-420 Guimarães (junto ao Pingo Doce)

Decoração
Flores Artificiais
Artigos de Cozinha
Artigos Casa de Banho

Boas Festas

dos vários quartéis de bombeiros da 
cidade. Demore-se na Biblioteca Públi-
ca – considerada uma das maiores do 
mundo -  e na Grand Central Terminal, a 
maior estação mundial no que respeita a 
número de plataformas e faixas.

Se aprecia gastronomia local, é imperati-
vo provar o “chafé” do Starbucks com um 
delicioso bagel, assim como pastrami, 
uma carne curada, temperada com vá-
rias especiarias e fumada, que se serve 
no pão, cortada em finas fatias.

Não escapará à paragem de pasmo em 
Times Square, considerada por muitos o 
ponto turístico mais visitado do mundo. 

Aqui, onde a Sétima Avenida interseta a 
Broadway, é encantadora a panóplia de 
luzes que se fundem numa magia multi-
color. Na véspera de Natal, ao contrário 
do que espera, a azáfama é imensa. Se 
tiver sorte, talvez assista a um pedido 
de casamento em Bryant Park, onde 
pode visitar o adorável mercado natalí-
cio. Preencha as noites das sua estadia 
com espetáculos mágicos: Motown 
- o Musical, Harlem Gospel Choir (no 
B.B.King Blues Club) ou o tradicional 
espetáculo das Rockettes no Radio City 
Music Hall, consideradas as melhores 
bailarinas do mundo.

Contrastando com o ritmo frenético, 
competitivo e vigoroso da cidade, o 
Central Park presenteá-lo-á com um de-
licioso pedaço de natureza. As batidas de 
basebol, o convite à leitura e a caminha-
da pelos seus recônditos trilhos são uma 
lufada de tranquilidade.

Conhecida como a terra das oportuni-
dades, neste jardim urbano que é Nova 
Iorque, quem não acompanhar a escalada 
para o infinito mirra na sombra, sequioso 
de sucesso, fama e prosperidade. De me-
didas exacerbadas, esta cidade é digna de 
ser visitada, pelo menos, uma vez na vida.
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A QUARTA EDIÇÃO DO TRILHO DO FUNDADOR PROFESSOR ORLANDO LEMOS CONTOU CENTENAS DE 
APAIXONADOS PELO BTT, PELA BICICLETA E PELA CAMINHADA.

DESPORTO

TEXTO E FOTOGRAFIAS: DIOGO OLIVEIRA

A prova, disputada por estradas, cami-
nhos e trilhos de diversas freguesias de 
Guimarães, englobou as habituais cate-
gorias de BTT (35 quilómetros – grau de 
dificuldade 4), passeio de bicicleta (12 
quilómetros – grau de dificuldade 2) e 
caminhada (seis quilómetros). Cerca de 
três centenas de aventureiros, de todas 
as idades, marcaram presença na linha 
de partida, no Campo de São Mamede, 
no dia 12 de outubro.

Com o frio nem sempre é agradável 
fazer um trilho, mas existiram boas ra-
zões para combater a preguiça e fazer 
exercício físico. Com a ajuda do sol, a 
organização preparou um circuito que 
ligou o melhor de dois mundos: o citadi-

no e montanhês.

Entre estrada, montanha e palácios 
históricos, o Trilho teve muito mais de 
lendas e mistérios do que aquilo que 
os participantes normalmente reparam 
quando visitam a cidade pela primeira 
vez. 

Num circuito que teve passagens pelos 
dois parques da cidade, a quarta edição 
do Trilho Fundador Professor Orlando 
Lemos teve como destaque as visitas 
ao Paço dos Duques de Bragança, ao 
Museu Alberto Sampaio, ao Centro 
Equestre, ao Monte Santo Antonino, ou 
aos jardins da Pousada de Guimarães 
(Pousada de Santa Marinha da Costa). 

Artur Bastardo, da organização, recor-
da que este trilho é um “legado” do 
Professor Orlando Lemos, que tem três 
objetivos: é direcionado para os alunos 
e a promoção do desporto escolar; tem 
um cariz solidário; e serve para criar 
amizades.

Uma iniciativa que esteve a cargo da ER-
DAL, associação sem fins lucrativos, com 
sede em Guimarães, que visa a promo-
ção de atividades de natureza desportiva, 
cultural e recreativa e o desenvolvimen-
to do processo educativo escolar, em 
colaboração com a Câmara Municipal de 
Guimarães, Paço dos Duques de Bragan-
ça, Museu Alberto Sampaio, Pousada da 
Costa e Policia Municipal.

CIDADE E MONTANHA NA 4.ª EDIÇÃO 
DO TRILHO DO FUNDADOR PROF. ORLANDO LEMOS 
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Com uma equipa com largos anos de 
experiência na área, a Óptica Muralha 
apresenta-se disponível e empenhada 
em orientar os seus clientes para as 
melhores escolhas no que toca à saúda 
da sua visão. 

Com diversos serviços em óculos 
graduados, óculos sol e contactologia, 
distingue-os as consultas de optometria 
permanentes e oficina própria apetre-
chada com os mais modernos equipa-
mentos.

Quem visita o espaço destaca o relacio-
namento de proximidade, eficiente e de 
excelência, para além do profissionalismo 
e simpatia de toda a equipa. Conjugado 
com o atendimento, realce destaque ain-
da para a beleza do próprio espaço, onde 
os clientes encontram óculos de várias 
marcas e para todos os gostos.  

ÓPTICA MURALHA
PELO SEU OLHAR
ABERTA DESDE MAIO, PELOS SÓCOS JOÃO INÁCIO CERQUEIRA  E ADELINO GOMES, A ÓPTICA MURALHA 
PROMETE SURPREENDER OS VIMARANENSES COM UM NOVO OLHAR SOBRE GUIMARÃES. 

Horário: 
Segunda a Sexta-feira

09h00 – 13h00
15h00 – 19h00

Sábado: 9h00 13h00

Rua Dr. José Sampaio, nº2 r/c
253 053 458
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MONTALEGRE
UMA TERRA
POR DESCOBRIR
TEXTO: RUI DIAS • FOTOGRAFIA:  DIREITOS RESERVADOS

Quem olha para a serra do Larouco, 
a partir de Montalegre, vê uma serra 
despida, com os penedos agrestes 
descobertos, como ossos num cor-
po subnutrido. Pode ser que, daqui a 
alguns anos, quem olhar na mesma 
direção veja um cenário diferente. Um 
movimento organizado por "Mauro 
Fernandes Events", em conjunto com 
a associação ambiental Celtiberus e o 
projeto Raízes, começou a reflorestar a 
serra. No sábado, dia 25 de novembro, 
foram plantadas cerca de 400 árvores 
autóctones (castanheiros e carvalhos), 
numa ação que mobilizou também as-
sociações ambientalistas do outro lado 
da fronteira, da Galiza.

O concelho de Montalegre juntamente 
com o de Boticas constitui a região do 
Barroso. O nome ficou-lhes das antigas 
regiões administrativas, em que Portugal 
estava dividido desde tempos medievais. 
A vila fica entre os rios Cávado e Raba-
gão, com o Serra do Gerês de um lado e 
a Serra do Larouco de outro, o território 
é pontuado pelas enormes elevações, e 
pelos grandes lagos artificiais das barra-
gens do Alto Rabagão e do Alto Cávado.

Quem pensar que esta é uma iniciativa 
motivada pelos trágicos incêndios deste 
ano no nosso país, desengane-se. Se 
fosse assim, seria igualmente bom, mas 
esta é uma iniciativa que já vai no se-
gundo ano. A equipa da Mais Guimarães 
que este ano também subiu à serra, para 
participar na plantação, já teve opor-
tunidade de ver às árvores que foram 
plantadas no ano passado a ganharem 
dimensão, algumas já chegavam à altura 
das crianças mais novas. 

A maioria das espécies de carvalhos leva 
20 anos até produzir a primeira bolota, 
a idade adulta destas árvores aconte-
ce pelos 80 anos e a sua produção de 
bolota começa a decrescer por volta dos 
700 anos. Esta é talvez a principal razão 
pela qual estas árvores vão desapare-
cendo das nossas serras. Por um lado 
elas só são rentáveis no muito longo 
prazo, por outro, com incêndios a acon-
tecerem com tanta frequência, a sua 
taxa de crescimento lenta faz com que 
sejam suplantadas por outras espécies 
de crescimento mais rápido. “O oxigénio 
que esta árvore vai produzir não fica 
aqui, vai para a atmosfera e a atmosfe-
ra não reveste só Portugal e Espanha, 
envolve todo o planeta”, dizia uma das 
participantes vindas da Galiza enquan-
to deitava mais uma bolota à terra. 
Plantaram-se carvalhos e castanheiros, 
produzidos no Boticas Parque. 

O CASTANHEIRO É DE 
CRESCIMENTO LENTO 
NOS PRIMEIROS ANOS, 
ACELERANDO-SE EM 
SEGUIDA, ATINGINDO O 
SEU PORTE DEFINITIVO 
POR VOLTA DOS 50 
ANOS. A FRUTIFICAÇÃO 
OCORRE ENTRE OS 
25 E OS 30 ANOS, NA 
FLORESTA, CRESCE MAIS 
E SÓ DARÁ FRUTOS POR 
VOLTA DOS 40 OU 60.

VIAGENS
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cozinhado em forno a lenha. 

O museu tem um polo interpretativo das 
antigas minas da borralha, a funcionar 
nas instalações da mina, na freguesia de 
Salto. Imagine uma pequena aldeia no 
meio da serra, onde chegaram a viver 
cinco mil pessoas, no pico da atividade 
mineira, entre a primeira e a segunda 
guerra. Ouças as histórias contadas pelo 
guia, ele próprio neto de um antigo mi-
neiro. Saiba como havia gente que fazia 
fortuna com o minério roubado e como 
se descobriu que ali existia volfrâmio, 
por pura coincidência.

De um extremo ao outro do concelho o 
que permanece são as condições agres-
tes da geografia e do clima, talvez por 
isso, esta é uma terra em que as pes-
soas são como as árvores, duros e resis-
tentes à adversidade, mas acolhedores 
para quem repousa na sua sombra. Não 
se conhece Montalegre nem o Barroso 
num em dois dias, há tanto para ver que 
é preciso voltar muitas vezes.

Quem subiu até aos 1 200 metros para 
participar desta iniciativa teve direito a 
assistir do balcão ao espetáculo da pai-
sagem do Barroso. É um palco em que 
todos os atores parecem imóveis, ainda 
assim, arrebatador. Quem tiver coragem 
de voltar a subir à serra daqui a algumas 
semanas, quando o frio já for cortante 
e lá em cima, e o topo dos 1535 metros 
da serra do Larouco já estiver enfeita-
do com um manto branco, vai ver que, 
afinal, a cena está viva: as árvores que 
agora se vestem em tons de castanho 
avermelhado, já vão exibir os ramos 
nus, os rios que agora correm tímidos 
– queremos nós – vão correr cheios e 
ameaçadores, o horizonte deixará de 
ser de azul celestial para passar a ser 
cinzento de tempestade.

O Mais Guimarães teve o privilégio de 
ser recebido por um dos munícipes que, 
por dever de ofício, melhor conhece o 
concelho. Nuno Rodrigues, diretor do 
Ecomuseu, começou a visita guiada pelo 
próprio museu. Uma boa alternativa 
para quem só tem um fim de semana e 
quer ficar com uma visão geral de um 
território vasto e rico em tradições. Vai 
encontrar lá o omnipresente padre Fon-
tes (a estátua), fundador do congresso 
de medicina popular, que se realiza em 
Vilar de Perdizes, desde 1983. O padre é 
uma lenda viva para as gentes do Barro-
so e o Mais Guimarães teve o privilégio 
de falar com o próprio. No museu a guia 
vai-lhe explicar tudo, demoradamente, 
porque aqui o tempo passa mais deva-
gar. Vai-lhe falar sobre as sexta-feiras 
13, em que a vila organiza as “noites 
das bruxas”, da razão das grávidas irem 
à ponte da Misarela, sobre o linho e as 
castanhas, sobre o lobo e as serras, o 
clima e as feitiçarias que só as mulheres 

guardam, e sobre o duro trabalho do 
campo. 

Não se pode ir a Montalegre sem visitar 
a parte do concelho que é abrangida 
pelo Parque Natural da Peneda Gêres. 
Nuno levou-nos pela serra acima a ver 
as quedas de água em Pitões da Júnias. 
No local onde o carro fica, porque não 
pode avançar mais, a paisagem é de 
uma beleza agreste. De um lado, o abis-
mo onde corre o rio destemperado, de 
outro, as altas fragas onde se abrigam 
as cabras pirenaicas espanholas, que, 
por não conhecerem fronteiras, aca-
baram do lado de cá. A 1 200 metros, 
Pitões das Júnias é uma das aldeias mais 
altas de Portugal. O Mais Guimarães 
já não teve tempo de visitar as ruínas 
do Mosteiro de Cister que remonta aos 
tempos da formação da nacionalidade. 
Antes de descer tem que provar a posta 
barrosã. Esqueça aquelas facas que nos 
trazem para cortar a carne, esta pode 
partir-se com uma colher, mesmo que 
só tenha sido brevemente cozinhada. 
Não se esqueça do pão, denso e pesado, 

NÃO SE PODE IR A 
MONTALEGRE SEM 
VISITAR O ECOMUSEU, 
PITÕES DAS JÚNIAS, O 
CENTRO INTERPRETATIVO 
DAS MINAS DA 
BORRALHA, SEM COMER 
O PÃO E A CARNE, MAS 
ACIMA DE TUDO, SEM 
CONHECER AS GENTES.



46

NOS ÚLTIMOS ANOS, DEPOIS DA PAIXÃO PELA BICICLETA, OS PORTUGUESES DESCOBRIRAM A CORRIDA. 
AO FIM DO DIA, EM TODOS OS PARQUES VÊ-SE GENTE A CORRER ÀS DEZENAS.NO ENTANTO, A CORRIDA 
TEM BENEFÍCIOS E MALEFÍCIOS, NEM SEMPRE LEMBRADOS, MAS HÁ MUITO ESTUDADOS PELA CIÊNCIA. 

CORRER SIM MAS COM CABEÇA
BENEFÍCIOS E MALIFÍCIOS DA CORRIDA

SAÚDE E ATIVIDADE FÍSICA

TEXTO E FOTOGRAFIA: RUI DIAS 

A corrida pode melhorar qualidade de 
vida e proporcionar um prazer enorme 
a quem a pratica, além de que é uma 
forma de convívio, quando praticada 
em conjunto. Como outras atividades fí-
sicas, a corrida, proporciona a liberação 
de neurotransmissores no organismo 
que contribuem para uma sensação de 
prazer e bem estar. O exercício intenso 
promove a liberação intensa de en-
dorfinas e dopamina, principalmente a 
beta-endorfina que é a grande respon-
sável pela sensação de bem estar. Os 
mecanismos de recompensa do cérebro 
são mediados pela dopamina, que é 
produzida durante a corrida. Em alguns 
aspetos isto é semelhante ao prazer 
que se obtém com a toma de opiáceos.

A corrida é um dos exercícios físicos 
mais baratos. Pode ser praticado regu-
larmente sem ter que usar instalações 
pelas quais é preciso pagar, o equipa-
mento resume-se a sapatilhas e roupa 
desportiva e não requer aprendizagem 
de técnicas ou habilidades. Para quem 
não tem grande disponibilidade finan-
ceira é uma excelente opção para fazer 
exercício de forma acessível. Além disso, 
os estudos indicam que quem pratica 
corrida tem uma melhoria da capacidade 
cardiorrespiratória, ao fim de poucas 
semanas, isso a par com um aumen-
to do tempo necessário para chegar 
à exaustão. A frequência cardíaca em 
repouso baixa, a pressão arterial e os 

níveis de colesterol seguem o mesmo 
caminho. Pessoas que praticam corrida 
são menos ansiosas e têm um sistema 
imunitário mais forte.

A corrida, tal como outros tipos de 
exercício aeróbico, aumenta os níveis de 
serotonina e de noradrenalina no cére-
bro. Isto é o que se pretende obter com 

CORRER TEM BENEFÍCIOS 
PARA A  SAÚDE FÍSICA 
E  MENTAL, PORÉM, AS 
GRANDES DISTÂNCIAS, 
COMO A MARATONA E A 
MEIA MARATONA,  PODEM 
SER NÃO PARA TODOS

a toma da maioria dos antidepressivos, 
naturalmente isto melhora ao humor.
Não há, portanto, nenhuma dúvida 
quanto aos benefícios de correr, porém, 
tudo o que é demais é erro. Hoje veem-
-se pessoas que começaram a correr 
para lá dos 40 anos a treinar para a 
maratona, sem terem grande passado 
desportivo e a fazerem várias meias 
maratonas por ano. O exercício intenso, 
ao contrário do moderado, aumenta os 
níveis de cortisol.

Isto vai baixar as capacidades de defesa 
do sistema imunitário, aumentar a ansie-
dade e aumentar a libertação de radicais 
livres. Se adicionarmos a isto o impacto, 
que para quem não está solidamente 
preparado, pode resultar em lesões 
osteoarticulares crónicas, percebemos 
que esta pode não ser a melhor opção 
para quem quer fazer exercício numa 
perspetiva de bem-estar. 

A opção seria escolher distâncias mais 
curtas, se não tem passado desportivo 
e capacidade física para correr conforta-
velmente as longas distâncias, procurar 
ajuda de um treinador que o oriente em 
termos de treino, ainda que depois o 
faça sozinho e progredir na carga (velo-
cidade) e no volume (distância) de forma 
pausada. Solidifique bem um objetivo 
antes de passar ao seguinte e avalie jun-
to do seu médico se não tem limitações 
para correr.
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Rua de Camões, 114, S. Sebastião - Guimarães  |  Contactos: 253 066 899
geral@asmariasdcoracao.pt  |  www.asmariasdcoracao.pt

“Acontecia. No vento. Na chuva. Acontecia.
Era gente a correr pela música acima.
Uma onda uma festa. Palavras a saltar.

 
Natal, Natal (diziam). E acontecia.

Como se fosse na palavra a rosa brava
acontecia.

E era Dezembro que floria.”
Manuel Alegre, in 'Antologia Poética'

Feliz Natal e um
Próspero 2018 
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cultural comum’; promover um sentido 
partilhado de identidade e história, 
encarando o património cultural local 
como uma ‘mais-valia cultural europeia’; 
contribuir com elementos da cultura 
local para a formação de uma identida-
de europeia, promovendo a coesão e a 
integração social e dos povos; promover 
a investigação e a inovação no domínio 
do património cultural local; disponibili-
zar ganhos interculturais, na diversidade; 
estender e partilhar valores humanis-
tas, integrantes da cultura local, como 
contributo para uma sociedade mais 
realizada.
Não sei o que tem preparado a Câma-
ra Municipal de Guimarães (CMG), em 
‘geral’, sobre o património vimaranense, 
para responder aos desafios do AEPC, 
mas espero que, em ‘particular’, não 
deixe de incluir, também, no seu plano, 
realizações muito concretas relaciona-
das com a preciosidade cultural vimara-

1 - AS FESTAS NICOLINAS E A ‘CULTURA 
GLOBAL’

Vivemos num ‘tempo global’, em que 
tudo tem a ver com tudo.
As barreiras individuais tendem a apa-
gar-se e o que é específico e pessoal, de 
alguns, corre sérios riscos de desapa-
recer, passando a ser igual ao que é de 
todos.
Assim acontece em todas as áreas 
humanas, não sendo excepção as áreas 
culturais.
Este fenómeno não deixa de afectar as 
Festas Nicolinas.
Apesar de serem umas festas ‘muito 
consistentes’ e estruturadas, correm o 
risco de se descaracterizarem e perde-
rem valor, face aos desafios globais do 
mundo de hoje.
Guimarães precisa de as defender e lutar 
por elas.
Uma via para o conseguir será aproveitar 
ocasiões e meios institucionais para que 
elas continuem ‘suas’ e ‘vivas’.
Vêm ao caso duas ocorrências institucio-
nais, a que as Festas Nicolinas podem/
devem responder: a celebração do Ano 
Europeu do Património Cultural (AEPC) 
2018, e a implementação do Despacho 
n.º 5908/2017, de 5 de Julho.

2 - AS FESTAS NICOLINAS E O ANO 
EUROPEU DO PATRIMÓNIO CULTURAL 
(AEPC) 2018

Por proposta da Comissão Europeia, 
o Parlamento Europeu instituiu o Ano 
Europeu do Património Cultural (AEPC) 
2018, com lançamento oficial, em Milão, 
nos próximos dias 7-8 de Dezembro.
A celebração do AEPC implica realizar 
(entre outras) iniciativas relacionadas 
com “património, tradições, saberes, 
lugares”, orientadas para o âmbito do 
específico e do particular.
Com o AEPC, pretende-se (entre outros 

HISTÓRIA DE GUIMARÃES

AS FESTAS NICOLINAS NOS ‘CURRÍCULOS’ 
DAS ESCOLAS DE GUIMARÃES

TEXTO: LINO MOREIRA DA SILVA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

aspectos) reforçar a cultura local, para 
melhor a proteger e conservar, nas suas 
especificidades; promover mais conhe-
cimento sobre ela e inseri-lo na ‘herança 

nense, que são as Festas Nicolinas.
Não sei o que tem preparado a AAELG-
-VN, para esse mesmo fim, mas espero 
que não deixe passar esta oportunidade 
para acentuar, interna e externamente, a 
grandeza das Festas Nicolinas, de que é 
um garante especial.
O que sei é que as Festas Nicolinas, 
como património cultural único e irrepe-
tível, mas em risco, não podem deixar de 
integrar essa celebração.
De minha parte, tenciono dar o meu 
contributo com a publicação de um novo 
(e último) livro sobre Festas Nicolinas, e 
estou disponível para colaborar, volunta-
riosamente, dentro das minhas possibili-
dades, nesta importante realização.

3 - AS FESTAS NICOLINAS E O DESPA-
CHO N.º 5908/2017, DE 5 DE JULHO

Uma via (entre outras) para integrar as 
Festas Nicolinas na realização do AEPC 
2018 será incluí-las nos currículos/
programas de ensino das escolas de 
Guimarães.
Esta desejável inclusão, se já era possí-
vel, tornou-se mais facilitada e oportu-
na com a publicação do Despacho n.º 
5908/2017, de 5 de Julho.
Este despacho concede à escola a possi-
bilidade de definir parte do seu currículo 
(“Domínios de Autonomia Curricular”), in-
cluindo nele elementos da cultura local, 
gerindo-os pedagogicamente.
A inclusão das ‘temáticas nicolinas’ nas 
escolas vimaranenses vai ao encontro 
dos objectivos desse despacho.
A intenção é não deixarmos dissolver, 
na ‘teia’ global, o que nos individualiza, e 
dotarmos as novas gerações, através da 
escola, de ‘meios culturais’ para respon-
derem a isso.

4 - A RIQUEZA E A PROFUNDIDADE DAS 
FESTAS NICOLINAS

Sublinho três aspectos reveladores da 
grandeza e das especificidades das 
Festas Nicolinas.

4.1 - AS ORIGENS DAS FESTAS NICOLI-
NAS

As Festas Nicolinas têm origem religiosa 
(medieval).
Em primeiro lugar, depois que D. João I 
mandou edificar a nova Igreja da Senho-
ra da Oliveira, e depois que se passaram 
a constar os grandes milagres que se 
faziam junto dela, muitos passaram a ser 
os romeiros que demandaram a Guima-

FOTOGRAFIA: © JOÃO BASTOS
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rães, sobretudo advindos do Caminho de 
Santiago.
Com eles, vinham e iam usos, costumes, 
tradições, e ainda devoções praticadas 
em toda a Europa.
São Nicolau foi um dos santos contem-
plados. Trazido para Guimarães, ganhou 
o carinho de Coreiros e Estudantes da 
Colegiada, que celebravam o seu dia (6 
de Dezembro), com devoção e diversão, 
erigiram-lhe uma Capela e instituíram 
uma Irmandade.
Os primeiros Estatutos da Irmandade de 
São Nicolau datam de 1691, e neles se 
faz referência a práticas profanas (folias 
e danças).
Em segundo lugar, a formação das Fes-
tas Nicolinas está relacionada com a ce-
lebração da Senhora da Conceição (8 de 
Dezembro). O seu culto era assegurado 
por Coreiros e Estudantes da Colegiada, 
que promoviam as suas novenas na sua 
capela de Azurém (de fora).
Entre 29 de Novembro e 7 de Dezembro, 
Coreiros e Estudantes aproveitavam 
para diversões, que, evoluindo, deram 
origem aos Números Nicolinos.

4.2 - A FORMAÇÃO DOS ‘NÚMEROS 
NICOLINOS’

Os Números Nicolinos formaram-se den-
tro desse ‘ciclo religioso’ (29 de Novem-
bro e 8 de Dezembro): Novenas, Pinheiro, 
Ceias, Magusto, Roubalheiras, Pregão, 
Maçãzinhas, Danças, Baile Nicolino.
Os Estudantes começaram por ocupar 
apenas o dia 6 de Dezembro (dia de São 
Nicolau), mas depois, por necessidade, 
passaram a ocupar também o dia 5, e, 
mais tarde, a oitava anterior do Santo, 
29 de Novembro (início da Novena da 
Senhora da Conceição), preenchendo, 
com diversão, todos os dias intermédios.
Foram criadas práticas e simbologias, 
com fontes diversas, que deram origem 
aos actuais Números Nicolinos.

4.3 - OS VALORES NICOLINOS A PRE-
SERVAR

As Festas Nicolinas são as Festas do 
amor e da amizade, do companheirismo 
e da partilha.
São as Festas do humanismo e do 
humanitarismo, do encorajamento ao 
estudo e ao trabalho, do respeito pela 
tradição e pelas ‘causas’ da ‘pátria vima-
ranense’ (instituições, história, desenvol-
vimento local).
São as Festas do respeito pelo saber dos 

mais velhos, as festas da religiosidade 
e da devoção (São Nicolau, Senhora da 
Conceição, Senhora da Oliveira).
São as Festas da memória e da saudade, 
celebradas em convívio, e sempre que 
possível no prazer da boa mesa.
Ser Nicolino é viver a vida “no riso e na 
alegria”… “a rir, a cantar e… [às vezes 
também…] a chorar” (‘Os Velhos’, 1895-
1920, pp.1-2).

5 - CONTEÚDOS ‘NICOLINOS’ A DESEN-
VOLVER NA ESCOLA

As temáticas Nicolinas são muito va-
riadas, obrigando a que, para aplicação 
escolar, se faça delas uma selecção 
criteriosa.
Apresento alguns pontos, como proposta:

- A importância e o significado das ‘fes-
tas’, em geral. A festa como necessidade 
humana (divertir, alegrar o quotidiano, 
anular as rotinas, afastar o desinteresse 
e o alheamento, motivar para a vida).
- As Festas Nicolinas e o ‘corte’ na activi-
dade estudantil diária (o estudo).
- As origens religiosas das festas, em ge-
ral, e das Festas Nicolinas, em especial.
- O envolvimento do religioso e do pro-
fano, nas Festas Nicolinas – a influência 
do Caminho de Santiago e do culto da 
Senhora da Oliveira.
- A Novena da Senhora da Conceição e a 
formação dos Números Nicolinos.
- Os Números Nicolinos, as suas origens, 
constituição, práticas e simbologias.
- As Festas Nicolinas no âmbito das 
tradições académicas e populares.
- Os valores Nicolinos e a formação da 
juventude.
- A preservação das Festas Nicolinas.

6 - ALGUMAS SUGESTÕES AOS PRO-
FESSORES

Trabalhar as ‘Festas Nicolinas’, na escola, 
exige uma preparação séria, por parte 
do professor.
Só assim ele poderá adequar os seus 
conteúdos aos níveis de desenvolvimen-
to de todos os ‘alunos’ – do pré-escolar 
até ao ensino secundário.
Há preconceitos, sobre Festas Nicolinas 
(por exemplo, o ‘consumo de álcool’…), 
que é preciso desmistificar, mas sem 
deixar de incutir todas as ‘boas práticas’ 
de vida, junto dos alunos.
O trabalho com os alunos ganhará se 
partir de ‘vivências nicolinas’.
As actividades a desenvolver poderão 

PARA CONHECER MAIS:
- Remeto o Leitor para o url: “www.nicolinos.
pt/s/94”, onde encontrará bibliografia adequada, 
sobre o tema.

passar por: apresentação de conteúdos 
(pelo professor), diálogo sistemático 
(com/pelos alunos), actividades de 
síntese e desenvolvimento, pesquisa 
(bibliográfica, Internet…), consultas na bi-
blioteca (escolar e/ou pública), selecção 
de textos, realização de entrevistas e 
debates sobre temas nicolinos, prepa-
ração e desenvolvimento de ‘projectos’, 
realização de ‘trabalhos’ orientados, 
participação nos Números Nicolinos, 
trabalho sobre excertos de Pregões Ni-
colinos, elaboração e declamação de um 
Pregão Nicolino, pedido de colaboração 
a Velhos Nicolinos… e tudo o mais que a 
criatividade de professores e dos alunos 
for capaz de levar até à escola e à sala 
de aula.
A avaliação das actividades desen-
volvidas (por exemplo, uma ‘Unidade 
Didáctica’ de 5 ou 6 aulas) incluir-se-á 
na avaliação geral do desempenho dos 
alunos, das turmas e da escola.
O trabalho a desenvolver terá principal 
cabimento nas áreas (ou disciplinas) 
comummente designadas das ‘letras’.
O período mais indicado será, natural-
mente, a parte final do mês de No-
vembro, quando já se vêem aparecer, 
sempre com renovado esplendor, as 
Festas Nicolinas.

FOTOGRAFIA: © CRISTOVÃO COSTA



50

Cumpriu-se a tradição na noite mais 
longa do ano na Cidade Berço. O Pinhei-
ro percorreu as ruas da cidade de Gui-
marães acompanhado por um cortejo 
que junta milhares de pessoas. Foi dado 
o arranque para as Nicolinas, as festas 
estudantis mais antigas do país.

A meio da tarde já as ruas e vielas de 
Guimarães se enchiam com os prepa-
rativos para a grande noite do Pinheiro. 
Uns colocavam as cordas nos bombos e 
caixas, outros faziam um grande esforço 
para as esticar. O toque tem que sair 
perfeito, para não destoar.

Os restaurantes já colocavam as rojões 
na panela, o cheiro não enganava. A 
quantidade bate recordes, até porque os 
jantares sucedem-se de hora em hora.

Pouco antes da meia noite, lá arrancava  
o Pinheiro, carinhosamente levado pelos 
bois que, nessa noite, têm um trabalho 
cansativo mas glorioso. Pelas ruas, mi-
lhares tocavam, outros juntavam-se na 
berma, a contemplar tão bela tradição.

A comissão organizadora faz o que 
pode, são jovens, estudantes, mas que 
nesta noite elevam o sentido de res-
ponsabilidade. Os vimaranenses, povo 
bairrista e respeitador, ajuda a que tudo 
corra da melhor forma. Pouco passava 
das 02h30 quando o Pinheiro foi enter-
rado junto ao monumento nicolino.

Na noite de 29 de novembro de cada 
ano, o Pinheiro é o primeiro número 
das Festas Nicolinas. No fim do cortejo, 
junto à Igreja dos Santos Passos (Campo 
da Feira), ergue-se o Pinheiro, o mais 
alto da região, oferecido, há já muitos 
anos, pela Família Martins, de Aldão. É 
o anúncio de que as Festas Nicolinas 
começaram. Tocam-se o “Pinheiro Velho” 
e o “Toque das Moinas”.

PINHEIRO
NOITE MAIS LONGA DO ANO 
ABRE AS FESTAS NICOLINAS
TEXTO: LUÍS FREITAS • FOTOGRAFIA:  TERESA FERNANDES

NICOLINAS
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LIGUE JÁ 927 997 219
phmartins@remax.pt

39.900€

ID: 123061024-220

40.000€

ID: 123061024-153

49.999€

ID: 123061024-209

87.500€

ID: 123061024-227

110.000€

ID: 123061024-181

110.000€

ID: 123061024-230

129.900€

ID: 123061024-229

165.000€

ID: 123061024-231

159.000€

ID: 123061024-235

Fantástica Moradia Térrea T3. Arões (São 
Romão), Fafe. Moradia individual em construção 
localizada em zona calma, excelentes vistas e 

boa exposição solar.

219.000€

ID: 123061024-226

AGENTE PREMIADO
REMAX PORTUGAL

Pedro Freitas
RE/MAX GO  QUINTÃ, GMR

Excelente Loja para Comércio/Serviços. 
Candoso São Tiago e Mascotelos. Loja situada 

em zona residencial, de fácil acesso. 
Loja tem 3 frentes, ambas com montra.

Terreno para construção. Atães e Rendufe. 
Terreno Urbano com 2028 m2 para construção 

de uma Moradia, bons acessos e excelente 
exposição solar.

Excelente apartamento T2. Candoso São Tiago e 
Mascotelos. Excelente estado de conservação e 

vistas desafogadas, 2 quartos sendo uma suite 
com varanda, cozinha mobilada.

Moradia geminada T3. São Torcato. Cave e 
rés-do-chão, aquecimento central a gasóleo, Ar 
condicionado em 3 divisões, vidro duplo, anexo 

com cozinha regional, água de mina.

Moradia Térrea T3. Nespereira. Individual, 
localizada na estrada Nacional 105 perto da 

rotunda da LASA. Aquecimento central, ar 
condicionado nos quartos e água de poço!

Moradia Individual T3 Nova! Gonça, Guimarães. 
Preço chave na mão! Permite-lhe escolher os 

materiais a gosto e alguma alteração no interior! 
T3 no piso térreo e garagem na cave.

Terreno para Moradia Individual. Atães e 
Rendufe. Terreno Urbano com 1000m2 para 

construção de uma Moradia, bons acessos e 
excelente exposição solar.

Moradia Individual perto do rio. São Torcato. 
Perto do Mosteiro de São Torcato, com 

possibilidade de transformar em 2 andares 
moradia T3. Excelente exposição solar.

Moradia Individual em Pedome. Famalicão. Em 
pedra composta de cave e rés-do-chão. 
Propriedade é composta por 2 artigos, um 

rústico e outro urbano, bons acessos.
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A consoada é a ceia de Natal em 
família e a partilha de prendas 
como forma de demonstrar apreço, 
carinho e fraternidade. A comida 
tem uma dimensão associada ao 
prazer, à comunidade, à família e à 
confraternização. Faz parte integrante 
da nossa vida como o trabalho, a 
saúde, a educação e a habitação.

O poeta Ary dos Santos, cantado pela 
voz de Paulo Carvalho, escreveu, “Natal 
é em dezembro mas em maio, pode 
ser. Natal é em setembro, é quando 
um homem quiser”. Não haveriam 
fatias de tristeza em cada taleiga de 
bolo-rei, nem sabor amargo em cada 
doce que se faz, se o equilíbrio fosse, 

generosamente, distribuído durante 
todo o ano, numa data em que se 
constrói ternura e afetos, desejos e 
atos solidários.

Em cada país, com as suas 
características próprias, há a tradição 
secular de confecionar um conjunto 
de ricas e soberbas iguarias, mais ou 
menos elaborados, quase em todo o 
mundo, independentemente, das suas 
crenças religiosas.

Por todas as regiões, de Portugal, as 
ofertas e escolhas gastronómicas, pela 
sua diversidade e cariz de excelência, 
são ótimas delícias de preencher os 
desejos mais gulosos!

O objetivo supremo é igual em todo 
o mundo, unir as famílias à volta de 
uma farta, abundante e bem recheada 
mesa, fundir sentimentos de paz e 
fraternidade. A mesa de Natal é o 
ponto alto das festividades desta 
quadra onde se exige cuidada e 
elaborada ementa.

Apesar de não nos distanciarmos 
muitos da tradição, variar um pouco é 
o desafio, apresentando deste modo, 
novas e apelativas sugestões.

Convido a uma degustação de saberes 
e sabores, podendo haver a elasticidade 
possível, ao ponto de conferir opções 
para a passagem de ano.

1. Kir Royal (Flut de boas vindas)

2. Ostras gratinadas

3. Tarte com presunto, espargos  
    e cogumelos

4. Tártaro de salmão com endro
    e cebolinho

5. Mil folhas de bacalhau
    com sapateira

6. Camarão panado em tempura

7. Risoto de gambas com
    lascas de bacalhau

8. Peito de pato corado
    com mel e pinhões

9. Carré de Borrego com
    frutos secos macerado

10. Toucinho do céu vimaranense

11. Velhozes

12. Pudim Abade de Priscos

13. Manga laminada com
      gelado de lima

1. Servir em taça bem fria. 10ml  
de Creme de Cassis e adicionar 
com 90 ml de espumante branco. 
Quanto melhor for o espumante 
melhor será o resultado final.

2. Decorar com amoras ou 
framboesas.

1. Polme para a Tempura: 1 garrafa de 
água com gás bem fria. 1/2 garrafa 
de água natural. 3 colheres de sopa 
de maisena. 3 colheres de sopa de 
farinha trigo. 1 ovo. sal e pimenta 

GASTRONOMIA

EMENTA KIR ROYAL (FLUTE DE BOAS VINDAS)

CAMARÃO PANADO EM TEMPURA

TEXTO: MÁRIO MOREIRA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

NATAL À MESA COM MÁRIO MOREIRA

a gosto. Misturar bem todos os 
ingredientes, até o creme ficar 
bem consistente e reservar no 
frigorifico durante 30 minutos.

2. Cozer 200gr de camarão, retirar 
as cascas, deixando só uma 
pequena parte do rabo. Extrair a 
tripa e temperar de sal e sumo de 
limão.

3. Aquecer o óleo, mergulhar o 
camarão na tempura, colocar 
no óleo e fritar durante uns 5 
minutos, até ficar bem crocante.
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1. 500gr de abóbora cozida. 6 ovos. 
1 colher de sopa de canela em 
pó. Sumo de 3 laranjas. 200 gr 
de açúcar. 2 colheres de sopa de 
aguardente. 200 gr de farinha de 
trigo. 20gr de fermento padeiro. 1 
litro de óleo.

1. Comprar duas unidades de massa 
folhada de 200gr cada e estender 
bem, até ficar bem fina. Cortar em 
pequenos retângulos e colocar 
num tabuleiro de ir ao forno a uma 
temperatura de 200º durante uns 
cinco minutos.

2. Desligar a temperatura e deixar 
ficar no forno para secar. Reservar.

3. Levar ao lume uma frigideira 
com 2 colheres de azeite, 2 alhos 
esmagados, 1 cebola picada, e 1 
tomate maduro cortado em cubinhos 
e deixar refogar, até que fique tudo 

1. Levar ao lume com água até cobrir 
2 lombos de bacalhau. Adicionar uma 
folha de louro, meio alho francês, 2 
hastes de aipo, 2 colheres de azeite, 2 
alhos esmagados, 5 hastes de salsa, 
2 colheres de vinho branco, pimenta e 
sal a gosto.

2. Após 10 minutos da água começar 
a borbulhar, adicione 200 gr de 
gambas e deixar confecionar até o 
bacalhau abrir em lascas.

3. Retirar do lume o Bacalhau sem 
desfazer e tirar-lhe espinhas e peles. 
Retirar as gambas e limpar das 
cascas e a tripa.

4. Coar o caldo e reservar.

5. Levar ao lume um tacho e adicionar 
2 colheres de manteiga e refugar uma 
cebola bem picadinha. Quando estiver 
macia, adicionar um tomate maduro 
cortado em cubinhos. Fervendo, 
verter um copo de vinho branco 
e mexer até evaporar. Adicionar 2 
conchas do caldo e colocar 300 gr 
de arroz arbóreo quando começar a 
ferver. Deixar cozer em lume brando 
e acrescentar o caldo á medida em 
que o arroz vai secando. Quando 
o arroz estiver a abrir, adicionar as 
gambas e as lascas de bacalhau e 
deixe cozinhar mais cinco minutos até 
ficar "al dente". Misture 50gr de queijo 
parmesão e retificar de sal e pimenta 
a gosto.

VELHOZES

MIL FOLHAS DE BACALHAU COM SAPATEIRA

CARRÉ DE BORREGO COM FRUTOS SECOS MACERADOS

RISOTO DE GAMBAS COM
BACALHAU LASCADO2. Misturar bem todos os 

ingredientes e deixar a repousar 
durante 2 horas em local seco.

3. Aquecer o óleo e com duas 
colheres de sobremesa forme 
pequenas porções, como se de 
bolinhos de bacalhau se tratasse. 
Fritar durantes 4 a 5 minutos. 
Polvilhar de açúcar e canela.

4. Para lhe conferir requinte, faça 
uma calda de açúcar forte, com 
as cascas de laranja e um pau 
de canela. Sirva a calda numa 
pequena taça e mergulhe os 
velhozes antes de comer.

bem macio. Adicione um lombo 
de bacalhau em cubinhos, sem 
espinhas e deixe confecionar até 
ficar bem cozido. Adicione uma 
colher de chá de salsa picada 
e temperar de sal e pimenta a 
gosto. Envolver tudo bem, retirar 
do lume e reservar.

4. Cozer a sapateira durante uns 15 
a 20 minutos em agua, sal e piri-
piri a gosto. Retirar e aproveitar ao 
seu miolo, 1 ovo cozido e ralado, 
1 colher de chá de salsa picada, 
2 colheres de sopa de miolo de 
broa moída, 1 colher de sopa de 
maionese, 1 colher de chá de 
mostarda, 2 colheres de cerveja 
preta, 1 colher de chá de molho 
inglês, gotas de tabasco, sal e 
pimenta a gosto.

5. Dispor nos retângulos de massa 
folhada, generosamente, os 
cremes de bacalhau e de sapateira 
até 4 camadas. Decorar a gosto.

esmagados, 1 cálice de vinho do porto 
ruby. Deixe a carne nesta marinada de 
um dia para outro.

2. Numa taça coloque os frutos secos 
cobertos com vinho do porto; 1 colher 
de sopa de pinhões, 2 colheres de 
sopa de nozes, 2 colheres de sopa de 
passas.

3. Retirar o Borrego da marinada e 
limpar de gorduras. 

4. Ao lume colocar uma frigideira e 
com o azeite bem quente colocar o 
carre para selar a carne de ambos os 

lados, de modo a manter todos os seus 
sucos e sabores. Retirar do lume e 
esfregar com 1 colher de mostarda.

5. Triturar grosseiramente os frutos 
secos, adicionar, cubinhos pequenos 
de malaguetas bem limpas e colocar 
em cima da mostarda.

6. Levar ao forno pré-aquecido a 220º. 
Baixe um pouco a temperatura e 
coloque o carre num tabuleiro durante 
uns trinta minutos, por forma a cozinha 
por dentro, mas manter a carne bem 
rosada. Não esquecer de proteger os 
ossos com folha de alumínio.

1. Temperar 1kg de Borrego, com 
sal e pimenta a gosto, 1/2 litro de 
espumante tinto, 4 colheres de sopa 
de azeite, 1/2 alho francês, 4 hastes 
de tomilho, 2 raminhos de alecrim, 
1 cebola em meias luas, 2 alhos 
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FUTEBOL À LUPA

EQUIPAS B:
UMA APOSTA GANHA 
TEXTO: RAQUEL F. VEIGA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Em Dezembro de 2011, a Liga Portugue-
sa de Futebol Profissional e a Federa-
ção Portuguesa de Futebol aprovaram 
a proposta de regulamentação para 
a criação de equipas B e posterior 
integração das mesmas na II Liga com 
efeito na época seguinte. Para tal se 
materializar, a proposta visou também 
o alargamento da II Liga para 22 equi-
pas. Ficou definido que, para preencher 
as seis vagas, seriam convidados os 
cinco clubes melhor classificados no 
final da época 2010/11 e um clube que 
já dispusesse, na época citada, de uma 
equipa B em competição. Assim, foram 
convidados a criar uma equipa B o FC 
Porto, o SL Benfica, o Sporting CP, o SC 
Braga e o Vitória SC. O CS Marítimo, que 
possuí uma equipa B em competição 
desde 1999, foi convidado a ascender 
à II Liga encontrando-se, na altura, a 
disputar a II Divisão Zona Norte.

O artigo 7º do Regulamento de Ins-
crição e Participação das Equipas B 
define que estas estão subordina-
das à equipa principal do clube, não 
podendo competir no mesmo escalão 
ou num escalão superior. O mesmo 
artigo define ainda que a competição 
das equipas B está limitada à II Liga, 
estando vedada a sua participação na 
Taça de Portugal e na Taça da Liga. Esta 
medida evita que aconteça em Portugal 
o mesmo que aconteceu em Espanha. 
Na final da Taça do Rei em 1980, o Real 
Madrid defrontou o… Real Madrid B, que 
acabou derrotado por 6-1. 

Outros pressupostos do regulamento e 
restrições impostas evidenciam que a 
intenção desta proposta é, desde o iní-
cio, dar aos clubes uma plataforma onde 
possam potenciar jogadores jovens e/
ou da formação. O artigo 12º do Regula-
mento estabelece que na ficha técnica 

A ÉPOCA INAUGURAL DA EQUIPA B DO VITÓRIA SPORT CLUBE COINCIDIU COM A CONQUISTA DA TAÇA 
DE PORTUGAL. A IMPORTÂNCIA DE OS CLUBES POSSUÍREM UMA PLATAFORMA ONDE OS JOVENS 
JOGADORES PODEM EVOLUIR É INQUESTIONÁVEL. AS EQUIPAS B REPRESENTAM A ÚLTIMA ETAPA 
DA FORMAÇÃO E A PRIMEIRA ETAPA DA PROFISSIONALIZAÇÃO DE UM JOGADOR. NO FINAL, TODOS 
GANHAM: OS JOGADORES, OS CLUBES E A SELECÇÃO NACIONAL. 

dos jogos podem ser inscritos “joga-
dores, aptos a competir na categoria 
sénior, com idades compreendidas entre 
os 16 e os 23 anos” e “um sem limite etá-
rio” e que devem estar obrigatoriamente 
inscritos um mínimo de dez jogadores 
formados localmente. De acordo com a 
LPFP, “considera-se jogador formado lo-
calmente aquele que tenha sido inscrito 
na FPF, pelo período correspondente a 
três épocas desportivas, entre os 15 e os 
21 anos de idade, inclusive”.

Equipas B: podem desvirtuar a II Liga?

À excepção do Marítimo B, a competir 
actualmente no Campeonato de Portu-
gal, todas as equipas supramencionadas 
continuam a disputar a II Liga. São equi-
pas que estão inseridas em estruturas 
com mais recursos – financeiros, mas 
não só – do que as restantes e, em teo-

ria, não ficam tão vulneráveis às sanções 
disciplinares, lesões e outros problemas 
que comprometam o desempenho da 
equipa, uma vez que dispõem de um 
número mais alargado de jogadores aos 
quais podem recorrer. Não é, por isso, 
estranho que os clubes que competem 
com uma equipa B sejam acusados de 
deturpar a competição.

No entanto, é importante não obliterar 
que, para além de possuírem diferentes 
metas, as equipas B trabalham com mais 
restrições, estão sujeitas às necessidades 
da equipa principal e, por isso, há uma 
rotatividade mais elevada de jogadores. 
Na última época desportiva, as equipas 
B utilizaram em média 38 jogadores ao 
longo da época, enquanto que as restan-
tes dezassete equipas do campeonato 
utilizaram, em média, 30 jogadores. 
O Regulamento das Competições deter-
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mina que os clubes que têm a sua equi-
pa B na II Liga são obrigados, sob pena 
de serem excluídos da competição, a 
entregar 50 000€ à Liga antes do início 
de cada época. Este montante, depois 
repartido entre os restantes clubes em 
partes iguais, destina-se a compensar os 
mesmos “pelo acrescimento de des-
pesas resultantes da realização de um 
maior número de jogos”.

O lado B do Vitória

O ano de estreia da equipa B do Vitória 
culmina com a despromoção ao Cam-
peonato de Portugal. No entanto, e 
apesar da indesejada descida, a época 
desportiva 2012/13 da equipa B não deve 
ser avaliada como negativa. Ao contrário 
da segunda equipa, a equipa principal 
do Vitória fechou a temporada a chave 
de ouro ao conquistar a primeira Taça de 
Portugal da história do clube. 

A reviravolta operada pela turma vitoria-
na no Jamor foi indubitavelmente fruto 
do trabalho desenvolvido pelas duas 
equipas vitorianas – A e B – no decorrer 
da época. Dos 14 jogadores escolhidos 
por Rui Vitória para entrar em campo, 5 
tinham sido potenciados pela equipa B. 
Destes, os dois jogadores que mais jogos 
realizaram na II Liga foram inclusivamen-
te titulares: Paulo Oliveira realizou 20 
jogos na equipa B e 23 jogos na equipa 
principal e Tiago Rodrigues disputou 17 
jogos na equipa B e 25 jogos na equipa 
principal. Kanú, Rafael Crivellaro e Marco 
Matias estiveram, cada um, envolvidos 
em 8 ou mais jogos da equipa secundá-
ria durante a época.

Desde a época inaugural até à actual, 
foram vários os jogadores que ascende-
ram à equipa A e, salvo raras excepções, 
todos corresponderam – outros até 
superaram – as expectativas. Alguns, 
como Paulo Oliveira, Hernâni e João 
Pedro, acabaram por sair do Vitória, 
gerando proventos económicos. Outros, 
como Miguel Silva, Konan e Raphinha, 
continuam a contribuir para o Vitória 
alcançar os objectivos a que se propõe.

O desempenho da equipa vitoriana, a 
actuar na II Liga, durante a época em 
curso está abaixo do esperado e deve 
fazer soar – se não fez já – os alarmes 
no castelo. À data de fecho desta edição, 
o Vitória B encontra-se isolado no último 
lugar da tabela classificativa, sem co-
nhecer o sabor da vitória desde o início 
de Setembro. Desde então, somaram 
apenas 1 ponto em 9 jogos. Embora 
a prioridade não seja a classificação, 
uma vez que não dá acesso à divisão 
superior, é importante que a equipa se 
mantenha na II Liga. 

O projecto do Vitória deve passar pela 
gestão complementar das duas equipas 
sem que o planeamento seja descurado 
em nenhuma delas.

A nova geração de jogadores portugueses

No dia 10 de Julho de 2016, Portugal sa-
grou-se campeão da Europa. De acordo 
com o jornal Bancada, dos 23 jogadores 
chamados por Fernando Santos à com-
petição, 5 (21%) passaram por uma equi-
pa B na fase inicial das suas carreiras. O 
ex-Sporting João Mário, que contribuiu 
directamente para um golo durante 
a competição, e o ex-Benfica Renato 

Sanches, autor de um golo e considera-
do por 2 vezes o melhor em campo, são 
dois bons exemplos. A preponderância 
de jogadores que passaram por uma 
equipa B para o sucesso da equipa das 
quinas é ainda mais evidente na fase 
Qualificação para o Mundial de 2018. Dos 
42 jogadores chamados pelo seleccio-
nador, 15 (36%) passaram por equipas 
B. André Silva, que passou pela equipa 
secundária do FC Porto, mereceu todos 
os destaques ao assinar 9 golos nos 10 
jogos em que entrou em campo.

A autoridade destes jogadores aumenta 
na selecção sub-21. Depois de o apura-
mento escapar em 2009, 2011 e 2013, a 
selecção nacional sub-21 apurou-se para 
o Euro 2015. Uma excelente campanha 
que terminou apenas na final, com uma 
derrota para a Inglaterra nas grandes 
penalidades. José Sá, que esteve ao 
serviço do Marítimo B entre 2013 e 2015, 
foi o dono da baliza portuguesa. Bernar-
do Silva, que passou pela equipa B do 
Benfica, também foi um dos jogadores 
utilizados por Rui Jorge. Na convocató-
ria de 23 jogadores para a competição 
citada, 16 (70%) tinham passado por 
uma equipa B. Estes números repeti-
ram-se dois anos depois, no Europeu 
de 2017, embora o resultado desportivo 
não tenha sido tão positivo. Actualmen-
te, a equipa de sub-21 está a disputar a 
qualificação para o Euro 2019. Rui Jorge 
chamou 31 jogadores, de entre os quais 
26 (84%!) passaram por equipas B. 

A relação de causalidade entre os joga-
dores que passam pelas equipas B e o 
sucesso desportivo – e, consequente-
mente, financeiro – dos clubes e até da 
selecção nacional parece inegável.
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As exportações de vinhos do Alentejo 
aumentaram 21,8% em valor e 11,2% em 
quantidade nos primeiros nove meses 
deste ano, em comparação com igual 
período de 2016, revelou a Comissão 
Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA). 
Em termos de valor, segundo a CVRA, o 
maior aumento percentual aconteceu no 
1.º trimestre, com mais 30,5%, passando 

para 30% no 2.º trimestre, e para 7,4% no 
terceiro trimestre, face aos mesmos pe-
ríodos do ano transato. Já no que respeita 
ao volume (ou quantidade), o aumento 
global de 11,8%, nos primeiros nove 
meses de 2017, foi alcançado graças às 
subidas de 19,9% e de 20,7%, nos 1.º e 2.º 
trimestres, respetivamente, e apesar de 
um decréscimo de 4,9% no 3.º trimestre.

Investigadores norte-americanos 
já conseguiram criar um modelo de 
inteligência artificial capaz de resolver 
os testes Captcha, uma ferramenta in-
formática para diferenciar os humanos 
dos computadores, divulgou a revista 
Science. Os testes Captcha constituem 
um mecanismo de segurança, presente 
em algumas páginas da Internet, que 
requer a introdução de um conjunto 
de caracteres exibidos numa imagem 
distorcida, para que os utilizadores pos-
sam aceder aos conteúdos dos “sites”, 
evitando que robôs o façam. Durante 
muitos anos, investigadores têm tenta-
do criar modelos informáticos capazes 
de resolver estes testes, mas até agora 
sem sucesso. O novo modelo tem a 
capacidade de aprender e generalizar 
de forma semelhante aos humanos.

Para o comum mortal não vai fazer a 
mais pequena diferença, mas para a 
investigação científica estas alterações 
são cruciais. O quilograma é uma das 
quatro unidades de medida básicas 
(juntamente com o ampere, o kelvin e o 
mol) que vão ser redefinidas já em no-
vembro do próximo ano, na Conferência 
Geral de Pesos e Medidas, devendo as 
alterações entrar em vigor em maio 
do ano seguinte. Ou seja, a partir do 
segundo semestre de 2019, um quilo já 
não vai pesar um quilo. Atualmente, o 
quilograma está definido em relação a 
um objeto: um quilo equivale à massa 
de um cilindro de platina-irídio, fabrica-
do em Londres e guardado, desde 1889, 
em França. Só que, num século, este 
quilograma original perdeu 50 micro-
gramas (os objetos podem facilmente 
perder átomos ou absorver moléculas 
do ar), o que torna difícil usá-lo para de-
finir uma unidade de medida universal.

Dez anos passaram desde o lança-
mento do projeto e, vários adiamen-
tos depois, o Louvre Abu Dhabi abriu, 
finalmente, portas. O museu é, não só 
um marco para o Médio Oriente – o 
primeiro museu universal da zona –, 
mas também para o resto do mundo, 
já que é um símbolo de tolerância e 
respeito pelas diferentes culturas, num 
local do globo onde nem sempre é esse 
o caso. “See Humanity in a New Light” 
(Ver a Humanidade com uma nova luz) 
é o lema da casa. O edifício é uma obra 
de arte em si mesmo: gigante, voltado 
para a água, luminoso, apelidado por 
Jean Nouvel – arquiteto francês que de-
senhou o Louvre de Abu Dhabi – como 
uma “chuva de luz”. O projeto nasceu de 
um acordo intergovernamental assina-
do em 2007 entre as duas nações. 

RUBRICA

IA JÁ CONSEGUE  
ENGANAR CAPTCHA

UM QUILO VAI DEIXAR 
DE PESAR UM QUILO

MUSEU DO LOUVRE 
NO ABU DHABI

EXPORTAÇÕES DE VINHOS DO ALENTEJO 
SOBEM EM VALOR E EM QUANTIDADE 
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As tendências dos automóveis elétricos 
pode estar prestes a chegar a mais um 
clássico, neste caso ao conhecido “Beet-
le”, também conhecido como "carocha”, 
por via de uma nova versão. Quem o diz 
é o próprio presidente da Volkswagen, 
Herbert Diess, em entrevista ao Autocar, 
adiantando que a empresa está mesmo 
a considerar um regresso a este modelo 
mítico. De recordar que não seria caso 
único na Volkswagen, que também já se 
encontra a trabalhar numa versão elétri-
ca da carrinha “pão de forma”, a ID Buzz.

Um tratamento bem-sucedido é sem-
pre uma boa notícia e um alívio para os 
pacientes com cancro, mas um recente 
estudo vem dizer que a história nem 
sempre é tão positiva como o deseja-
do. Publicado na revista científica New 
England Journal of Medicine, o estudo 
da Universidade de Oxford alerta para 
o risco de o cancro da mama voltar 
a aparecer 15 anos após a conclusão 

dos tratamentos - e mesmo que estes 
tenham sido bem - sucedidos e desa-
tivado a doença. Depois de analisarem 
mais de 63 mil mulheres ao longo de 
20 anos, os cientistas concluíram ainda 
que aquelas que tinham tumores maio-
res e/ou que estes se tinham espalhado 
para os gânglios linfáticos apresenta-
vam um risco 40% superior, escreve a 
BBC no seu “site”.

Ter documentos de identificação como 
o passaporte, a carta de condução e o 
cartão de cidadão no telemóvel pode vir 
a ser uma realidade no futuro e Portu-
gal pode estar na linha da frente. Jorge 
Alcobia, diretor geral da Multicert, uma 
da maiores empresas de referência 
nacional a nível de Certificação Digital, 
esteve presente na 9.ª edição da eID 

Conference, conferência que juntou 250 
especialistas de 30 países em Bogotá, 
na Colômbia, para discutir a evolução e 
segurança dos documentos de iden-
tificação eletrónicos e de biometria. A 
Nova Zelândia já tem passaportes nos 
telemóveis e lançou o desafia à Europa 
para que avance com projetos deste 
tipo num prazo de cinco anos. 

A saga de ficção científica “Star Wars” 
terá uma nova trilogia a cargo do dire-
tor e guionista de “Star Wars VIII: The 
Last Jedi”, Rian Johnson, anunciou a pro-
dutora Lucasfilm. A produtora avançou 
que o primeiro filme será dirigido e es-
crito por Rian Johnson, que contará com 
o seu colaborador Ram Bergman para 
a produção do filme, mas não apontou 
datas de estreia. Os três filmes não 
serão parte da história de Skywalker, o 
personagem principal de “Star Wars”, 
mas "irão introduzir novos personagens 
de um canto da galáxia de 'Star Wars' 
que não foi explorado anteriormente". 
"É uma força criadora e vê-lo construir 
'The Last Jedi' desde o início até ao fim 
foi um dos grandes prazeres da minha 
carreira. Rian fará coisas incríveis com 
a tela em branco desta nova trilogia", 
disse a presidente da LucasFilm, Kath-
leen Kennedy, referindo-se ao diretor e 
guionista. "Estamos ansiosos por con-
tinuar com esta nova série de filmes", 
acrescentaram.

“CAROCHA” PODE TER 
VERSÃO ELÉTRICA

CANCRO DA MAMA PODE VOLTAR  
15 ANOS DEPOIS DOS TRATAMENTOS

VAI SER POSSÍVEL TER NO TELEMÓVEL 
DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO

SAGA “STAR WARS”
COM NOVA TRILOGIA
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1 – QUAL É O MAIS FAMOSO DETETIVE 
CRIADO POR RAYMOND CHANDLER?

a) Hercule Poirot
b) Sherlock Holmes 

c) Philip Marlowe 
d) Agatha Christie

4 – QUANTO TEMPO DEMORA A LUA A DAR A 
VOLTA À TERRA (PERÍODO ORBITAL)?
a) 27 dias e 08 horas
b) 25 dias
c) 30 dias
d) 29 dias e 12 horas

2 – EM QUE ATIVIDADE SE DESTACOU LA 
CORBUSIER?
a) Cinema
b) Teatro
c) Literatura
d) Arquitetura

5 – QUE MODALIDADE DESPORTIVA FOI 
INTRODUZIDA EM PORTUGAL CONTINENTAL 

EM 1888 POR GUILHERME PINTO BASTO?
a) Futebol

b) Corfebol 
c) Andebol 

d) Ténis

3 – QUE PARQUE NATURAL NA REGIÃO DE 
BRAGANÇA FOI CRIADO EM 1979? 

a) Peneda-Gerês
b) Montesinho

c) Alto Douro 
d) Arrábida

6 – QUE PAÍS SUL-AMERICANO É O MAIOR 
PRODUTOR DE VINHO?
a) Brasil
b) Venezuela
c) Bolívia
d) Argentina

1 – O TRABALHO
Era uma vez a história de quatro 
homens: João, José, Jacinto e Joel. Os 
quatro eram construtores de barcos e 
em quatro dias conseguiam construir 
quatro embarcações. 

Quanto tempo demoraria um dos 
quatro homens para construir um 
único barco?

2 – A VIAGEM
Num belo domingo de primavera, três 
homens, as respetivas mulheres e um 
primo de uma delas – que era viúvo 
– saíram de carro ao meio-dia para 
um fazer um piquenique no pinhal. 
Ao fim de três quilómetros cruzaram-
se com dois homens e uma criança 
cujo carro se tinha avariado no meio 
da estrada. “Isso é mesmo má sorte”, 
comentou o homem que ia a conduzir 
o primeiro carro. Chegaram ao pinhal 
à uma da tarde, onde encontraram um 
guarda muito velho na companhia do 
filho. Estenderam a toalha no chão e 
começaram a almoçar. 

Quantas pessoas foram mencionadas 
nesta história?

3 – O TEMPO
Há um grave problema com o relógio da 
torre da aldeia: por um motivo ainda não 
compreendido pela população, o relógio 
para um minuto a cada dez minutos. 

Consegue adivinhar quanto tempo 
demora o ponteiro dos minutos a dar 
uma volta completa ao relógio?

Soluções quiz novembro: 1 – d) 
Erastóstenes; 2 – c) Antártida; 3 – b) 
Mark Twain; 4 – c) Roswell; 5 – b) 
Analfabetos; 6 – c) 1992.

QUEBRA-CABEÇASQUIZ DEZEMBRO 2017

Av. D. João IV nº 1147 - Guimarães
Contactos: 933 578 928  |  geral@enedecor.pt 

Horário: 2º a Sábado: 10h00-13h00 / 14h30-19h30
       Domingos: 14h00-19h30
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