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Aqui está a primeira edição do ano da 
Mais Guimarães – A Revista da Cidade-
Berço. Mais uma edição cheia de artigos 
interessantes.

Na edição em que brindamos a 
chegada de 2018, fazemos capa com 
Ricardo Carriço que, na sua passagem 
por Guimarães, nos concedeu uma 
agradável entrevista. Para o ator, modelo 
e músico, na vida, “só vale sempre a 
pena avançar para as coisas por paixão”. 

Mas há muito mais: Pedro Emanuel 
Pereira, pianista vimaranense, vencedor 
de vários concursos nacionais e 
internacionais, conta-nos como está 

a sua vida e de todos os obstáculos 
que ultrapassou até se tornar um 
dos grandes pianistas da atualidade; 
Teresa Salgueiro deu corpo e encanto 
a um concerto Mariano na Igreja de 
S.Paio, acompanhada por quatro vozes 
vimaranenses; o piloto Miguel Matos 
fala-nos da época espetacular que 
viveu na fórmula Ford, que poderá 
ser a rampa de lançamento do jovem 
vimaranense para outros voos; Lino 
Moreira da Silva, conhecido historiador 
da nossa praça, destaca a Capela de 
S.Crispim e Crispiniano que, na noite 
de Consoada, tal como aconteceu ao 
longo dos últimos mais de 700 anos, 
voltou a receber os mais desfavorecidos 

da nossa cidade e, na Economia do 
Golo, num artigo assinado por Vasco 
Rodrigues, esmiuçamos o mercado de 
transferências futebolísticas de janeiro e 
como “conjugar dinheiro e vitórias”.

Nieta de Gouveia leva-nos ainda a 
descobrir a ilha terceira nos Açores, a 
sua terra natal, na rubrica “Viagens à 
minha Terra”. Ficamos fascinados.

Em 2018, pode contar mensalmente com 
uma revista Mais Guimarães feita como 
deve ser, com muita paixão. Porque 
gostamos muito do que fazemos.

Votos de um Feliz e próspero 2018!

FICHA TÉCNICA COMO PUBLICITAR

Mais Guimarães A Revista da Cidade Berço
Publicação Periódica Regional, Mensal
Tiragem
5.000 Exemplares
Proprietário
Eliseu Sampaio Publicidade, Unipessoal Lda.
NIPC 509 699 138
Sede Rua de S. Pedro, Nº. 127 - Serzedelo
4765-525 Guimarães
Telefone 917 953 912
Email geral@maisguimaraes.pt
Diretor e Editor
Eliseu de Jesus Neto Sampaio
Registado na Entidade Reguladora Para
a Comunicação Social, sob o nº. 126 352
ISSN 2182/9276 Depósito Legal nº. 358 810/13

Mais Guimarães – A Revista é um órgão de 
comunicação independente e plural ao serviço de 
Guimarães e de todos os Vimaranenses.

Estas são as linhas que a definem:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

08 A Revista “Mais Guimarães” considera a sua 
atividade como um serviço de interesse público, 
com respeito total pelos seus leitores, em prol do 
desenvolvimento da identidade e da cultura local 
e regional, da promoção do progresso económico, 
social e cultural.

Design Gráfico e Paginação
Mais Guimarães

Impressão e Acabamento
Gráfica Nascente, Artes Gráficas Lda.
Travessa Comendador Aberto M. Sousa
Lote 15, Zona Industrial - Vila Nova de Sande
4805-668 Guimarães

Fotografia da Capa
João Bastos

Contacte-nos e conheça as
nossas campanhas de publicidade.

Telefone 253 537 250 Telemóvel 917 953 912
Email geral@maisguimaraes.pt

www.maisguimaraes.pt

Avenida D. João IV - 1576 Cv Direito
Urgezes 4810-534 Guimarães

FAZER AS COISAS POR PAIXÃO

VIZELA
Rua 11 de Julho (Frente à GNR)

4815-471 São Miguel, Vizela
962 191 318 | 253 566 231

GUIMARÃES
Rua D. João XXI, 311
4810-242 Guimarães

918 646 463 | 253 782 123

FELGUEIRAS
Praça da Comunidade Lusíada, 50 

4610-115 Felgueiras
964 937 192 | 255 170 919

3 2 106

97.500€

Creixomil, Guimarães
AS170103

4 3 183 200

185.000€

Candoso, Guimarães
AS170208

4 2 163 844

106.000€

Selho, Guimarães
AS170199

875

39.000€

Candoso, Guimarães
AS170194

4 4 384 1125

379.000€

Prazins, Guimarães
AS170160

3 3 165 1180

275.000€

São Lourenço, Guimarães
AS170207

883

99.000€

Infias, Vizela
AS170206

2 1 52 244

49.000€

Lordelo, Guimarães
AS170209

6 4 232 2029

330.000€

Silvares, Guimarães
AS170130

BAIXA DE PREÇO

3 197 46600

330.000€

Silvares, Guimarães
AS170130

BAIXA DE PREÇO

2 1 372 450

99.000€

Selho, Guimarães
AS170199

3 11150

450.000€

Selho, Guimarães
AS16008

3 4 250 545

225.000€

Moreira de Cónegos, Guimarães
AS16048

4 2 94 3000

90.000€

Tabuadelo, Guimarães
AS13002

3 2 317

215.000€

Abação e Gémeos, Guimarães
AS15009

4 3 191

125.000€

Urgezes, Guimarães
AS17032

140.000€

Moreira de Cónegos, Guimarães
AS17009

5 2 204 400

3 4 256 3727

399.000€

Nespereira, Guimarães
AS17069

3 5 396 1380

290.000€

Urgezes, Guimarães
AS15018

3 3 153 296

190.000€

Nespereira, Guimarães
AS16006

3 3 172

299.000€

Selho, Guimarães
AS17089

449.000€

Nespereira, Guimarães
AS16036

6 3 173 2200

8000

49.000€

Moreira de Cónegos, Guimarães
AS16057

4 4 240 8102

799.000€

Prazins, Guimarães
AS170158

9 anos de experiência à sua disposição

3 2 359 625

210.000€

Candoso, Guimarães
AS12003



04

MERCEARIA ESPECIALIZADA EM PRODUTOS BIO, AGORA TAMBÉM NA CIDADE BERÇO.

BIOBRASSICA
CHEGOU A GUIMARÃES

Em 2003, quando um pouco por todo 
o país começavam a surgir as primeiras 
explorações em modo de produção bio-
lógica e, com elas, a necessidade de criar 
pontos de venda para estes mesmos 
produtos de forma a torná-los mais aces-
síveis a todos os consumidores, Ângela, 
que cresceu na Póvoa de Lanhoso, numa 
quinta onde a produção agrícola era o 
meio de subsistência da sua família e que 
mais tarde estudou Engenharia Agríco-
la na Universidade de Trás-Os-Montes 
e Alto Douro, procurava produtos de 
Agricultura Biológica para poder fazer as 
sopinhas do seu Afonso, na altura o seu 
único filho.

Assim como acontece com muitas outras 
mães não tinha onde os adquirir. Juntan-
do esta necessidade à sua paixão pela 
agricultura e pelo meio ambiente, abre 
em 2004 a Biobrassica. Os primeiros 
anos foram difíceis e, até 2013, altura em 
que conseguiu dedicar-se em exclusivo à 

Biobrassica, a loja não conseguia garantir 
a sua subsistência, tendo-se mantido em 
atividade por uma questão de princípios 
e convicção.

A Biobrassica é uma mercearia espe-
cializada em produtos Bio. Desde a sua 
fundação que se pautapor uma política 
e ideologia de sustentabilidade, lutando 
diariamente pelo desenvolvimento da 
Agricultura Biológica em todos os seus 
princípios: Saúde, Ecologia, Precaução 
e Integridade. Sempre que possível tra-
balham com produtos locais e regionais, 
apoiando os produtores, o que permite 
conhecê-los pessoalmente. 

Na Biobrassica o grande objetivo é ver 
os clientes saírem da loja satisfeitos e 
bem servidos, com produtos de qualida-
de.  É dessa forma que a Biobrassica tem 
crescido, garantindo que todos os clien-
tes são excecionalmente bem atendidos. 
O foco está em garantir os melhores 

produtos e na procura constante em 
compreender quais as reais necessidades 
dos seus clientes. Na Biobrassica pode 
encontrar produtos para todos os regi-
mes alimentares, produtos sem glúten, 
sem açúcar, sem lactose, vegan, entre 
muitos outros, todos eles provenientes 
de Agricultura Biológica.

O feedback dos visitantes tem sido 
bastante positivo pois quem por lá passa 
encontra na Biobrassica produtos de 
qualidade, todos eles certificados em 
Agricultura Biológica. Têm também 
encontrado resposta às mais variadas 
restrições alimentares, descobrindo 
produtos que representam soluções para 
o dia-a-dia de cada um. 

A marca pretende chegar cada vez mais 
perto daqueles que procuram produtos 
garantidamente Bio, assegurando que 
poderão encontrar na Biobrassica artigos 
de qualidade e um serviço especializado.

Rua Calouste Gulbenkian nº5, 4810-257, Guimarães (Junto à escola João de Meira)  |  Telf: 253 271 187  |  www.biobrassica.pt
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ANGRA DO HEROÍSMO

PEDRO EMANUEL PEREIRA
PIANO FOI "AMOR À PRIMEIRA VISTA"

MIGUEL MATOS A ÉPOCA DO
CAMPEÃO NACIONAL DE FÓRMULA FORD 

TERESA SALGUEIRO
ENCANTOU AUDITÓRIO 

COM MÚSICA E ORAÇÃO

SÃO CRISPIM E SÃO 
CRISPINIANO - OS SANTOS,
A IRMANDADE, O ALBERGUE, 
A CAPELA E AS
TRADIÇÕES DE NATAL

JANEIRO...
OU COMO CONJUGAR
DINHEIRO E VITÓRIAS!

MÚSICA E VÍDEO MAPPING 
NAS BOAS VINDAS A 2018 
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A F2J deseja-lhe
um Feliz e Próspero

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

em construção...

Estas são imagens das novas instalações 
da F2J Alumínios e Vidros Lda., em 

construção na Vila de Serzedelo.
A nova área industrial, que vai ocupar um 

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

e um amplo e moderno showroom.
Aqui prosseguiremos na senda de 

crescimento constante que marca a 
história da nossa empresa.

2018
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O LARGO DA OLIVEIRA E A PRAÇA DE SANTIAGO FORAM PEQUENOS PARA RECEBER OS MILHARES DE 
PESSOAS QUE SAÍRAM À RUA PARA DAR AS BOAS-VINDAS A 2018. 

MÚSICA E VÍDEO MAPPING 
NAS BOAS VINDAS A 2018 

ANO NOVO

TEXTO: DIOGO OLIVEIRA • FOTOGRAFIAS: CMG

A festa (rija) de passagem de ano 
em Guimarães teve música, “vídeo 
mapping” a colorir a igreja de Nossa 
Senhora da Oliveira e votos de muitas 
coisas boas no ano novo.

Nem a ameaça de chuva, que ape-
nas brindou os presentes por breves 
minutos, afastou as milhares de pessoas 
de celebrar a última noite de 2017, nas 
praças centrais da área classificada pela 
UNESCO. 

O "réveillon" de Guimarães 2017/18, que 
teve como cabeça de cartaz “Master 
Collection”, uma rubrica que percorreu 
as imagens de baú da música vintage, 
dos anos 20 aos 80, entre telediscos, 
genéricos e imagens de filmes musicais, 
ficou marcado com muita animação e 
música de dança.

Quando faltavam três minutos para as 
badaladas que anunciavam 2018, um 
céu estrelado surgiu na torre da igreja 
da Oliveira enquanto uma voz anuncia-
va a chegada do novo ano. A partir daí, 
começou um festival de criatividade e 
de efeitos especiais de “vídeo mapping”, 
com música frenética e variada, dando 
origem a um mosaico de imagens e 
ritmos que compuseram a arquitetura 
visual do espetáculo.

A F2J deseja-lhe
um Feliz e Próspero

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

em construção...

Estas são imagens das novas instalações 
da F2J Alumínios e Vidros Lda., em 

construção na Vila de Serzedelo.
A nova área industrial, que vai ocupar um 

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

e um amplo e moderno showroom.
Aqui prosseguiremos na senda de 

crescimento constante que marca a 
história da nossa empresa.

2018
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NATURAL DA CIDADE DE GUIMARÃES, PEDRO EMANUEL PEREIRA NASCEU EM JULHO DE 1990 E 
COMEÇOU A ESTUDAR MÚSICA AOS CINCO TENDO TERMINADO O CURSO COMPLEMENTAR COM 

CLASSIFICAÇÃO MÁXIMA DE 20 VALORES, NA ACADEMIA DE MÚSICA DE GUIMARÃES. ESTUDOU AINDA 
EM MOSCOVO E AMESTERDÃO, ONDE ATUALMENTE VIVE. OBTEVE O PRIMEIRO PRÉMIO EM VÁRIOS 

CONCURSOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E É HOJE RECONHECIDO COMO UM DOS GRANDES 
PIANISTAS DA ATUALIDADE, ATUANDO EM GRANDES PALCOS, UM POUCO POR TODO O MUNDO.

PEDRO EMANUEL PEREIRA
PIANO FOI "AMOR À PRIMEIRA VISTA"

ENTREVISTA

TEXTO: LUÍS FREITAS • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Como é que surgiu o gosto pela música 
e particularmente pelo piano?

Comecei a aprender música com apenas 
cinco anos e obviamente que na altura 
foi por vontade dos meus pais. Nenhum 
deles tem a música como profissão 
mas a minha mãe é uma pessoa que 
adora música. Ela cantava num coro e 
no fundo foi isso que fez com que os 
meus pais me colocassem numa escola 
de música. Foi quase amor à primeira 
vista. É necessário primeiro experimen-
tar e apalpar para depois nos deixarmos 
apaixonar e foi o que aconteceu comigo. 
Muito cedo tive uma noção exata daqui-
lo que no futuro me esperava.

Como é a infância de alguém que quer 
fazer e estudar música?

Tocar música e aprender música são 
coisas distintas. Há muita gente que 

russo que inglês.

Tirou mais tarde o mestrado em perfor-
mance em Amesterdão. Foi importante 
adquirir esta componente?

Foi um acréscimo. Eu percebi a deter-
minado ponto que seria extremamente 
difícil fazer carreira em Moscovo, pela 
quantidade de músicos e por ser uma 
cidade que apesar de ter imensa oferta 
cultural, acaba por ser ingrato para um 
músico viver naquela cidade, face à 
enorme qualidade e quantidade de mú-
sicos que lá residem. Percebi que ir para 
a Europa seria mais importante, até pela 
questão familiar, pois estaria mais perto 
de casa. Fui viver com a minha namo-
rada para Amesterdão, onde sabia que 
iria ter mais oportunidades de carreira, e 
seis anos na Rússia já eram mais do que 
suficientes.

Já passou por tantos sítios, quantos 
idiomas fala?

Fluentemente falo português, espanhol, 
inglês e russo.

“HÁ MUITA GENTE QUE ADORA 
FAZER MÚSICA MAS EU NÃO 
CONHEÇO ASSIM TANTOS QUE 
GOSTEM DE ESTUDAR MÚSICA”

adora fazer música mas eu não conheço 
assim tantos que gostem de estudar 
música. Isto é como qualquer disciplina 
e eu enquanto miúdo adorava fazer 
música mas quando era para estudar, 
já era mais penoso. Naquela altura a 
minha mãe estudava comigo todos os 
dias, sentada ao meu pé e do piano. Na 

verdade aprendemos os dois. Mais tarde 
tornei-me autónomo porque as crianças 
evoluem a uma velocidade diferente e 
sempre aprendi com muito gosto, nunca 
vi isto como um sacrifício. Há dias que 
tenho menos vontade mas tenho muito 
amor à causa e faço o que gosto.

A primeira experiência fora foi em Mos-
covo, como surgiu essa oportunidade? 
O que é que mais o marcou?

Eu fui para Moscovo com 17 anos e vivi 
lá durante seis anos da minha vida. 
Sempre tive muita vontade de conhecer 
o Conservatório de Tchaikovsky, muito 
por intermédio do meu professor Marián 
Pivka, em Portugal. Falou-me muito 
sobre a Rússia e a escola de piano russa. 
Fui por vontade própria e porque obtive 
uma bolsa de estudo por parte da Fun-
dação Calouste Gulbenkian, mas quando 
cheguei lá percebi que estava no melhor 
conservatório do mundo, pela quantida-
de de músicos com qualidade no mesmo 
espaço físico. Não vi isto em mais lado 
nenhum. Isso faz-nos enriquecer e per-
ceber o nosso lugar no mundo.

Ter encontrado tantos músicos com 
valor fê-lo perceber que tinha que se 
esforçar ao máximo para chegar o mais 
longe possível?

Também. Sabe que eu fui lá com o intui-
to de aprender e crescer e não com o in-
tuito de fazer carreira ou ser conhecido. 
Se eu quisesse fazer carreira tinha ido 
para Londres ou Paris, mas eu fui para 
um local onde sabia que me esperavam 
algumas dificuldades, quer a nível de 
mercado, quer a nível de adaptação. 
Dentro das minhas expetativas correu 
tudo como eu estava a contar.

Como foi a adaptação de um rapaz de 
17 anos a uma cidade como Moscovo?

Todo o curso foi feito em russo e tínha-
mos nove horas semanais de russo 
por semana por isso era impossível 
não aprender a língua. Em três, quatro 
meses aprendi a língua e hoje em dia 
é a minha segunda língua, falo melhor 
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Acha que o pianista é um pouco sub-
valorizado, a nível de reconhecimento, 
em Portugal?

Sabe que, como tudo na vida, podemos 
escolher diversos caminhos. Há uns que 
são mais fáceis e outros que são mais 
difíceis. Se tivesse ido pelo mais fácil, 
seria o populista, que é o caminho de 
encontro às massas. A minha música 
estaria refém daquilo que as massas 
procuram e isso provocaria uma estag-
nação a nível artística e intelectual da 
minha pessoa, porque já não haveria 
evolução pessoal nem vontade de 
procurar o novo, mas sim necessidade 
de satisfazer a maioria do público e 
essa maioria interessa-se sobretudo 
por substâncias fáceis de se ouvir. Os 
músicos que seguem o caminho pop 
têm de facto lucros muito significativos 
com esse tipo de produto, mas eu não 
me revejo nesse mercado. Agora, se 
eu preciso de dinheiro para sobreviver? 
Absolutamente. Naquilo que faço, sinto 
que consigo viver o dia-a-dia fazendo 
o que gosto e procurando conhecer 
coisas novas diariamente.

E enriquece-se culturalmente…

Sim, eu acho que é muito mais impor-
tante eu crescer a cada dia que passa 
do que estagnar-se perpetuamente 
ao fim da minha vida para satisfazer a 
maioria do público. Tenho um respei-
to enorme por quem vai a concertos 
de música clássica porque sei que as 
pessoas vão lá com o intuito de ouvir 
música e passar um bom bocado. Tenho 
muito respeito por isso mas tenho ainda 
mais respeito pela música em si e é isso 
que me faz pautar por este caminho.

Em relação a projetos para 2018, o que 
podemos esperar?

Tenho felizmente a possibilidade de vir 
a Portugal com muita regularidade e te-
nho em 2018 alguns concertos interes-
santes, na Casa da Música e no Teatro 
Rivoli, no Porto. Irei ter também, em 
Lisboa, um concerto em direto para a 
Antena 2. Tenho alguns concertos inte-
ressantes e este projeto do Convívios ao 
Piano também me proporcionará vir a 
Portugal mais assiduamente. Faço parte 
do festival, quer como intérprete, quer 
na condição de diretor artístico e faço 
questão de estar presente na maioria 
dos concertos. Tenciono também em 
2018 lançar o meu primeiro CD, para 
a editora espanhola KNS, sediada em 
Barcelona. Este projeto nasceu como 
um prémio obtido através do Concurso 
Internacional de Piano de Santa Cecília, 
no Porto, que eu tive o privilégio de 
ganhar. O CD será lançado em abril ou 
maio o que me proporcionará ter algu-
mas turnês de divulgação do disco.

Também podemos esperar mais visitas 
a Guimarães?

Absolutamente. Sempre que venho a 
Portugal, faço questão de vir a Guima-
rães porque é a minha terra e é onde 
me sinto bem e onde tenho os meus 
amigos e familiares. Fico muito feliz de 
perceber que Guimarães está viva e no-
vos projetos nascem a todo o momento 
e isso faz-me sentir muito orgulhoso.

“É NECESSÁRIO PRIMEIRO 
EXPERIMENTAR E APALPAR 
PARA DEPOIS NOS 
DEIXARMOS APAIXONAR”
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GUIMARÃES ARTE E CULTURA
JANEIRO 2018

AGENDA

3 PORQUINHOS
13 DE JANEIRO - 15H00 
Salão Paroquial de Ronfe

“3 Porquinhos” é mais uma produção 
da companhia Jangada Teatro. O 
musical de marionetas tem texto e 
encenação de Luiz Oliveira e música 
original de Ricardo Fráguas. 

UM D. JOÃO PORTUGUÊS
14 DE JANEIRO - 21H30
Grande Auditório do CCVF

A peça chega ao Centro Cultural Vila 
Flor que acolhe a estreia absoluta do 
espetáculo na sua versão integral.

120 BATIMENTOS POR 
MINUTO
14 DE JANEIRO - 21H45
Grande Auditório do CCVF

Um grupo de ativistas esforça-se por 
captar a atenção da opinião pública 
para a epidemia de sida que, durante 
os últimos anos, causou a morte a 
milhares de pessoas pertencentes à 
comunidade homossexual.

3º CONCERTO DE REIS – 
“CANTAR AO MENINO”
20 DE DEZEMBRO - 15H0
Paço dos Duques de Bragança

OsMusiké – Associação Musical e 
Artística do Centro de Formação 
Francisco de Holanda, convida a 
população vimaranense a participar 
neste espetáculo, onde se vão cantar 
os Reis à nossa maneira.

TEMPOS MODERNOS
27 DE JANEIRO - 21H30
Centro Pastoral de Moreira de Cónegos

Modern Times (Tempos Modernos, 
em Portugal) é um filme de 1936 
dos Estados Unidos do cineasta 
Charlie Chaplin em que o seu famoso 
personagem "O Vagabundo" (The 
Tramp) tenta sobreviver em meio ao 
mundo moderno e industrializado.

HELENA SARMENTO
26 DE JANEIRO - 21H30
Centro Comunitário de S. Torcato

No palco, estará Helena Sarmento que 
interpreta temas dos seus trabalhos 
"Fado Azul" e "Fado dos Dis Assim". 

SONO
13 DE JANEIRO - 16H00  
PAC / CIAJG

Rui Horta Pereira apresentará 
na emblemática sala da coleção 
permanente, Gabinete de Desenho, 
um conjunto alargado de desenhos 
reunidos em torno da série Sono, que 
desvelam uma produção diversificada 
que coloca em questão a identidade 
autoral como categoria fixa.

PONTAS SOLTAS
13 DE JANEIRO - 21H30
Paço dos Duques

Paulo Rodrigues, violeiro, compositor e 
intérprete natural de Guimarães, Médico 
Dentista de profissão, na música por 
paixão. "Pontas Soltas", uma coletânea 
de alguns originais de uma parceria 
compositora entre Paulo Rodrigues e 
Miguel Bastos.

THE BOSS
27 DE JANEIRO - 15H00
Casa do Povo de Briteiros S. Salvador

The Boss Baby (O Poderoso Chefinho) 
é um filme norte-americano de 
animação, baseado em um livro 
ilustrado de mesmo nome, escrito e 
ilustrado por Marla Frazee.

MIGUEL XAVIER
19 DE JANEIRO - 21H30
Espaços Criativos de Brito

Miguel Xavier é um jovem talento 
fadista que emociona a cada verso 
cantado. 

GUIMAFLOYD
19 DE JANEIRO - 21H30
Centro Paroquial Selho S. Jorge

Os GUIMAFLOYD são uma banda ue 
tem como objetivo reproduzir a música 
da mítica banda Pink Floyd. 

TRIO A DOIS
20 DE JANEIRO - 21H30
Auditório do Grupo Cultural e Recreativo 
de Barco

“Trio a Dois”  é o nome do espetáculo 
que percorre clássicos do pop/rock.
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A ATOR VIMARANENSE JOSÉ TORRES VENCEU O PRÉMIO DE MELHOR INTERPRETAÇÃO MASCULINA NO 
FESTIVAL TEATRO – PALCOS DE SANTO TIRSO 2017. 

JOSÉ TORRES REPRESENTA O TALENTO
DO TEATRO VIMARANENSE

TEATRO

TEXTO: LUÍS FREITAS • FOTOGRAFIAS: LUÍS FREITAS E DIREITOS RESERVADOS

“Este prémio tem um sabor muito 
especial. É o distinguir do trabalho 
diário que fazemos em prol desta arte. 
O Teatro Coelima é um grupo de teatro 
amador, então temos uma atividade 
profissional paralela, só nos podendo 
dedicar a isto fora de horas, portanto 
esta vitória também é deles”, contou 
ao Mais Guimarães.

O artista de 23 anos sublinhou que a 
conquista do prémio teve um “sabor 
especial”, visto que teve a concorrência 
de 65 “bons” atores. José Torres deixou 
ainda um agradecimento à família e à 
namorada que sempre o “apoiaram”, 
apesar de não ter “tanto tempo para 
estar com eles”, fruto das várias horas 
que emprega nos ensaios.

“Só espero que para o ano, se voltar a 
este festival, consiga trazer novamente 
este prémio, e outros, principalmente 
a nível coletivo, pois é para isso que 
trabalhamos diariamente, para sermos 
sempre os melhores”, concluiu.

O Palcos de Santo Tirso – Festival de 
Teatro Amador apresentou mais de uma 
dezena de espetáculos, protagonizados 
por companhias provenientes de todo 
o país.

“Eu vim para o grupo de Teatro Coelima 
em 2008 para fazer um espetáculo. 
Não conhecia ninguém do grupo. Mas 
o bicho pelo teatro começou mais 
cedo. O meu pai fazia teatro e fazia 
questão de me levar a espetáculos. Nos 

trabalhos da escola procurava sempre 
explorar a componente teatral”, afirmou 
José Torres, quando a memória o leva 
para a estreia e para o que se sente 
em palco. “A estreia dá sempre aquele 
nervosismo, que ainda sinto, sempre.” 

Para José Torres, as peças de teatro 
dividem-se em dois tipos, as mais 
sérias e as mais descontraídas, onde há 
mais improviso e brincadeira. Na hora 
de escolher, o vimaranense não tem 
dúvidas: “prefiro os textos mais sérios, 
em que as pessoas saem do espetáculo 
a pensar e refletir na peça, e aprendem 
algo. Isso aconteceu na peça que 
apresentámos em Santo Tirso e onde 
ganhei o prémio”.
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DECORREU NO AUDITÓRIO NOBRE DA UNIVERSIDADE DO MINHO A CONFERÊNCIA “COMEÇAR HOJE”. 
AUTENTICIDADE, DISPONIBILIDADE E DEDICAÇÃO; FORAM ESTES ALGUNS DOS PRINCIPAIS VALORES 

SUBLINHADOS PELOS ORADORES.

“COMEÇAR HOJE”
QUARTA EDIÇÃO FOI EM GUIMARÃES

EVENTO

FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

O evento, que contou com um elenco 
de luxo, colocou os participantes à pro-
va, e conduziu-os para fora da sua zona 
de conforto, partilhando, de forma si-
multânea, valiosas experiências de vida. 
Durante a manhã, o primeiro painel de 
oradores contou com a presença de 
Ricardo Carriço, Pedro Chagas Freitas, 
Vanessa Rosa e Jorge Silva.

Uma sessão dedicada à análise das 
diversas formas de comunicação, do 
valor pessoal e profissional dos jovens, 
na sociedade atual. Ricardo Carriço 
aproveitou a oportunidade para salientar 
a importância da “disponibilidade”, 
como um dos principais fatores a ter em 
conta no processo de desenvolvimen-
to e crescimento. O programa, que se 

SOFIA ESCOBAR, VOLTOU 
À SUA CIDADE NATAL 
PARA LEMBRAR OS 
JOVENS QUE DEVERÃO 
PERSEGUIR “AQUILO QUE 
QUEREM, NÃO DAQUILO 
QUE OS OUTROS 
QUEREM QUE FAÇAM”.

estendeu durante a tarde de sábado, 
colocou em palco Sofia Escobar, Neno e 
João Fernandes, num painel dedicado à 
diferenciação. A cantora e atriz, natural 
de Guimarães, voltou à sua cidade natal 
para lembrar os jovens que deverão per-
seguir “aquilo que querem, não daquilo 
que os outros querem que façam”. 

Em jeito de complemento Neno, ex-joga-
dor de futebol e atual Relações Públicas 
do Vitória SC, salientou a importância 
da paixão e do amor pela profissão e, 
também, da aceitação dos fatores que 
tornam autênticos cada um dos seres 
humanos. Esta foi a quarta edição, num 
período de dois anos, da conferência 
“Começar Hoje”. Trata-se de um evento 
singular em Portugal, pelo público alvo 
a que se dirige, que impactou mais de 
um milhar de participantes, em zonas 
do país como: Oliveira Do Bairro, Viseu e 
Guimarães.
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Feliz 2018
Na sua nova casa

2017 Voltou a ser um ano excecional,
um ano em que, mais uma vez, consegui alcançar
o meu lugar entre os melhores vendedores da Remax Portugal.
O meu muito obrigado a todos os clientes
que me confiaram a venda do seu lar.
Se, em 2018, precisar da minha ajuda para vender a sua casa,
conte comigo, escolha um profissional com provas dadas.
A si, e à sua família, desejo um extraordinário ano novo.

961 518 109
PARA VENDER A SUA CASA,

ESCOLHA TRABALHAR
COM UM PROFISSIONAL

Maxvitoria Mediação imobiliária,Lda   AMI 9783
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Já não há velhos. Na modernidade há 
idosos. O eufemismo dá ‘chiqueza’ 
linguística e um aparente estatuto a 
quem tem marcas do tempo vincados no 
corpo. Na fórmula, politicamente correta, 
quem é idoso não é velho. Idoso é uma 
pessoa, quando muito, viajada na linha 
temporal da vida, e velhos são os trapos, 
diz-se. E ninguém quer ser um trapo, 
apesar do visível estado enrugado que a 
velhice faz pousar nos corpos. Ser idoso 
é, portanto, alguém que foi qualquer coi-
sa na vida e agora é qualquer coisa com 
idade. Eufemismos e preleções à parte 
serve esta crónica para pensar a velhice, 
estado biológico que todos os homens e 
mulheres desejam alcançar como causa 
de vida, mas ninguém deseja habitar 
como consequência da mesma vida.  

E todavia ser velho já significou posse de 
sabedoria. Se não outro tipo, pelo menos 
a experiência de quem vivera uma vida e 
conhecera os mecanismos do funcio-
namento do mundo. Nesse tempo, no 
tempo dos anciãos, a idade avançada 
compunha um respeitável, posto que 
constituía a pessoa numa autoridade 
patriarcal. A perda do vigor físico dava 
lugar à posse de sapiência. A destreza 
cedia ao intelecto e à vida executiva 
sucedia-se a existência contemplativa. 
Agia-se na aprendizagem dura para se 
ter direito a explicar as agruras do vivido. 
Tinha-se experiência.    

Não foi um repente. A velhice como um 
problema foi-se estabelecendo. Porém, 
do velho ao idoso não passou assim 
tanto tempo. Gradualmente ser velho 
passou a ser uma espécie de empecilho. 
Dir-se-ia que há um amargo contraste 
na atualidade dos extremos da vida: 
uma intensa celebração pela raridade do 
nascimento e um esmorecido tolher pela 
vulgaridade de tanta gente carregando 
idade. É provável que se esconda aqui a 
velha e muito acertada lei económica da 
oferta e da procura. Valoriza-se o que é 
escasso, desvaloriza-se o que é abun-
dante. Segue-se aqui um preceito, muito 
em voga nas universidades, que atribui 
‘ciência’ exclusivamente à novidade 
remetendo toda a ciência antiga para o 
caixote do lixo. Revistas recusam artigos 
pelo excesso de citações de ‘velhos’ e 

falta de citações de ‘novos’.

A fórmula é conhecida: deixai vir a nós 
as criancinhas enquanto deixamos ir 
para não se sabe onde os nossos velhos. 
Na novíssima forma de fazer de conta, 
há de ficar mal dizê-lo, mas a maneira 
como a sociedade atual se organiza para 
com os seus velhos raia o miserável. 
Voga tudo em contradição: quanto mais 
a ciência lhes prolonga a vida, mais o 
sistema económico, assente no capital 
como fundamento, lhes suga os últimos 
dias de existência. 

Dia após dia é assaz visível o esforço e a 
ginástica que as famílias têm de realizar 
para que os seus velhos tenham dias 
decentes. Se acontecer perderem a inde-
pendência motora ou serem acometidos 
por demência a circunstância miserável 
que aqui se alude torna-se insuportável. 
E, vivendo agora o corpo mais do que 
a cabeça, a circunstância mais habitual 
é depararmo-nos com situações do 
avanço acentuado de doenças mentais. 
Sendo a dependência, nestes casos, 
quase total, ela é agigantada pela perda 
de razão, o que torna a vida de familiares 
num inferno. Por outro lado, se a aco-
modação em lares de terceira idade é 
escassa só por si, nos casos de demên-
cia, a única forma de haver acomodação 
nesses lares é estando na posse de uma 
muito boa conta bancária ou de uma ex-
celente posição social que faça funcionar 
o sistema a seu favor.

Ao contrário do que parece, estamos 
verdadeiramente perante um caso que 
já devia ter despertado consciências. 
Sem dúvida que o problema do aumento 
exponencial de velhos devia ter uma 
outra atenção e um debate mais sério. 
A ausência de uma discussão serena 
sobre o tema revela, em certo sentido, 
como a desesperança de quem chega 
a idade ‘ida’ – o idoso – contrapõe-se à 
esperança alocada em quem acaba de 
nascer. E assim gastam-se anos discu-
tindo educação sem nela se introduzir 
uma educação para a velhice.   

Neste antagonismo dos extremos da 
vida revela-se, contudo, um elo comum 
entre si: tal como no parto, na hora 

da velhice voltam a ser as mesmas 
mulheres que, no seio das famílias, 
grosso modo, avançam para o acudir 
às situações periclitantes. Fruto de uma 
sociedade de papeis divididos onde 
impera o machismo – que o feminismo 
atual pretende mudar, ora adestrando 
pela violência, ora punindo por via legis-
lativa – o mundo da velhice parece nada 
querer saber sobre velhos. Aliás, em 
Portugal segue-se o princípio do jogar 
legislação para cima dos problemas as-
sim parecendo que tudo fica resolvido. O 
mesmo Estado que proíbe e criminaliza 
o abandono de velhos segue desinte-
ressado sobre o estado geral da velhice 
em Portugal. Sem dúvida que os velhos 
andam aí e são, cada vez, mais. Mas a 
gentrificação em curso parece ser mais 
uma oportunidade económica e menos 
um problema de Estado.   

Nota: Na edição de dezembro escrevi 
aqui um texto irónico em que me apre-
sentava como candidato à presidência 
do Vitória Sport Club. Pretendia eviden-
ciar o ridículo, a desfaçatez e a ausência 
de auto criticismo como hoje se entende 
a gestão de um clube desportivo com 
a dimensão do Vitória. O número de 
pessoas que me contactaram afirmando 
querer votar em mim enternece-me. 
Mas, de todo, não sou candidato. Ficar 
dependente de uma avaliação pública, 
que não entende a diferença entre os re-
sultados da organização e os resultados 
da equipa de futebol, não se coaduna 
com o que entendo dever ser Vitoriano. 
Se ambos os resultados dependem da 
competência é preciso compreender que 
os segundos estão muito mais expos-
tos a fatores aleatórios. Por isso, nas 
próximas eleições votarei em quem me 
demonstrar ter um projeto sustentável 
para o Vitória, suportado na realidade e 
não em aventuras. O Vitória tem, sem 
dúvida, um superávite de corações 
palpitantes. Contudo, mantenhamos 
presente que palpitações em demasia 
dão taquicardias. Na escolha de equipa 
gestionária, invoquemos mais razão e 
menos coração.

Esser Jorge Silva  Sociólogo

ARTIGO DE OPINIÃO

MISÉRIA
DE VELHICE
TEXTO: ESSER JORGE SILVA • FOTOGRAFIA: JOAQUIM LOPES
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VIAGENS À MINHA TERRA
ANTONIETA DURÃO

A RÚBRICA QUE O LEVA A CONHECER O PASSADO DE FIGURAS 
DA CIDADE DE GUIMARÃES, MAS COM UMA INFÂNCIA VIVIDA EM 
LOCAIS MAIS OU MENOS DISTANTES. HISTÓRIAS DE VIDA E DE 

TERRAS QUE VALE A PENA DESCOBRIR.
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VIAGENS À MINHA TERRA

IDA E VOLTA 
A ANGRA DO HEROÍSMO
TEXTO: DIOGO OLIVEIRA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

“TIVE UMA INFÂNCIA 
QUE DEVIA SER 
PROPORCIONADA A TODOS”

Nascida em Angra do Heroísmo, numa 
cidade açoriana localizada na costa sul 
da ilha Terceira, nos Açores, em 1980, 
Antonieta Durão, ou “Nieta”, chegou 
a Guimarães com 19 anos e não mais 
saiu. O futuro passa pelo regresso à 
ilha, mas para já vai dividindo o tempo 
entre a família e a paixão profissional. 
Hoje, é diretora criativa e gestora 
de projetos de um negócio ligado à 
decoração de interiores.

Antonieta sublinha que a sua educação 
está interligada com o facto de vir 
de uma ilha, e como “o bom filho a 
casa torna”, a terceirense já tem o 
destino traçado: o regresso a Angra do 
Heroísmo. 

Foi criada num “meio pequeno”, onde 
desde cedo se começa a conviver 
com toda a gente, resultado de estar 
rodeada de mar. Mas não acredita 
que essa circunstância faz com que 
os terceirenses se sintam “limitados”, 
muito pelo contrário. “Nós arranjávamos 
sempre que fazer”, frisa Antonieta. 

Um testemunho disso mesmo é a 
panóplia de atividades concretizadas 
até à sua adolescência. Ballet, piano, 
amizades novas ou festas “quase” todo 
o ano, são só exemplos de algumas 
delas.   

Uma “infância que devia ser 
proporcionada a todos”, sugere a 
açoriana, onde os mais novos andavam 
todos à “manada”, proporcionando 
momentos “marcantes”. Com ligações 
estreitas e especiais com a mãe e avó, 

a sua “segunda” mãe, Antonieta revela 
a transparência do mar quando se fala 
com ela.  

Cresceu numa casa típica terceirense, 
em S. Carlos, com direito a jardim com 
baloiço, varandas, janelas com linhas 
retas, quadrangulares, uma bicicleta e, 
claro, uma “piscina” de água salgada. 
Não é de estranhar que desde muito 
cedo aprendesse a nadar.

Antonieta adorava tudo que a envolvia, 
usufruindo dos prazeres de andar na rua 
e de brincar com as crianças vizinhas. 
“O meu pai montava uma rede de vólei 
e nós jogávamos até ao anoitecer”, 
recorda.

UMA IRMÃ E
MUITAS FESTAS
 
Antonieta foi filha única “contra a 
vontade” até aos nove anos, até que 
lhe nasceu a parceira de aventuras que 
a acompanhou até à sua partida para 
Guimarães. “Pedia muitas vezes para me 
darem uma irmã, mas eles davam-me 
sempre um animal. A minha irmã era a 
minha boneca”, explica.

Uma companhia que ganhou para 
as suas aventuras de mochilas às 
costas, atravessando o mar de navio. 
O destino era as festas que duravam 
cerca de quatro meses, de junho a 
setembro, cruzando o triângulo central 
do arquipélago açoriano – Pico, S. Jorge 
e Faial. E aqui nasceu uma das suas 
peripécias. 

Durante uma das suas “visitas” pelas 
ilhas, Antonieta conta que não abundava 
de dinheiro, pois só levava consigo 
o que os pais lhe davam, até que se 
encontrou em plena ilha do Pico sem 
fundos. Problema número um: só havia 
uma caixa de multibanco em toda a ilha; 
problema número dois: não estava a 
funcionar. Quando se viu sem dinheiro, 
Antonieta viu-se obrigada a ligar para os 
seus pais, pedindo mais dinheiro, através 
de uma pessoa local que conhecia a sua 
mãe. Problema número três: distância 
entre ilhas. Tendo em conta o tempo que 
demorava a chegar de uma ilha a outra, 
Antonieta teve que aceitar a comida da 
colega da sua mãe, sem claro, livrar-se 
de um raspanete.  

Envolvida num ambiente de festa da 
Terceira, a açoriana recorda os tempos 
das festas Sanjoaninas, uma das 
maiores festas dos Açores, em particular 
no ano que foi convidada para Rainha 
no desfile de abertura. Corria o ano 
de 1996, e a pequena Antonieta viu-
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“TIVE UMA INFÂNCIA 
QUE DEVIA SER 
PROPORCIONADA A TODOS”

“ACHO 
GUIMARÃES 
UMA CIDADE 
MUITO BONITA. 
O FACTO DE SER 
PATRIMÓNIO, TAL 
COMO A MINHA 
TERRA NATAL, 
É ALGO QUE ME 
AGRADA”

se “obrigada” a entrar num território 
que “não fazia muito” o seu género. 
Nervosa, a terceirense pediu ao pai para 
a acompanhar durante todo desfile, num 
momento em que ficou orgulhosa por 
fazer parte. 

CHEGADA A GUIMARÃES

Veio estudar arquitetura na Universidade 
do Minho, embora o primeiro destino 
fosse a FAUP (Faculdade de Arquitetura 
da Universidade do Porto), mas assim 
a sorte não quis. Ficou a fazer melhoria 
de notas enquanto aproveitava para 
trabalhar num gabinete de arquitetura, 
para ganhar "independência e dinheiro 
para as férias e para a carta de condução. 
“Desde pequena queria arquitetura, não 
sou de desistir…”, salienta.

Vir para Guimarães, um espaço que 
não conhecia, deu-lhe a “força” para 
crescer como “pessoa”. “Nos Açores, 
nós conhecemo-nos todos e é mais 

fácil para nos integrarmos. Aqui era só 
mais um indivíduo”, lembra Antonieta. 
Pelo meio, conheceu o marido, que 
estudava em Engenharia Mecânica, e 
decidiu comprar casa em Guimarães, 
uma cidade que se “identificava”. 
“Acho Guimarães uma cidade muito 
bonita. O facto de ser património, tal 
como a minha terra, é algo que me 
agrada. Adoro o cuidado com a cidade 
e o bairrismo, à semelhança do que 
acontece na Terceira”.

Apesar de estar num local de eleição, 
Antonieta admite que “não faz vida 
social” na cidade-berço, estando 
vinculada a Guimarães pelo projeto que 
lançou com o marido, ligado ao têxtil e às 
raízes minhotas. “Descobri que poderia 
fazer peças de valor acrescentado, 
da reciclagem, reaproveitamento de 
desperdícios têxteis”, explica o seu ofício.

REGRESSO AO LUGAR 
ONDE FOI FELIZ

A ligação com a natureza, com o 
mar, com as pessoas “muito afáveis”, 
embuídos num “ambiente familiar”, são 
os pergaminhos que Antonieta invoca 
para o regresso às origens, onde “é muito 
esperada”. "Sofro todos os dias e vou 
voltar para a Terceira!”, frisa a açoriana, 
deixando o convite: “cada visitante que 
recebemos é motivo para festa”. 

FOTOGRAFIA: © JOÃO BASTOS
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ANGRA DO HEROÍSMO
TERCEIRA- AÇORES

De uma ilha tão rica em cultura é difícil 
distinguir alguns locais, mas ficam 
aqui as sugestões. O “Algar do Carvão” 
está situado num cone vulcânico, 
sensivelmente no meio da ilha Terceira, 
a norte da cidade de Angra do Heroísmo, 
sendo o único vulcão visitável no mundo, 
onde pode ainda assistir a concertos. 
O convite estende-se aos “Impérios 
do Espírito Santo na Ilha Terceira” - 
monumentos ricos em arquitetura – e 
ao Monte Brasil, Fortaleza de São João 
Baptista, oficialmente denominada como 
“Prédio Militar.

A gastronomia da Terceira foi beber a 
diferentes culturas que passaram pela 
ilha. Durante o período das Festas do 
Espírito Santo pode saborear a sopa 
típica que dá o nome às festividades. 
Caso procure um prato típico terceirense, 
pode aventurar-se no Cozido da Terceira 
ou na Alcatra da Ilha Terceira – um prato 
muito aromático, sendo considerado um 
“ex libris” da cozinha tradicional da ilha. 
Para sobremesa, a Terceira tem para 
si  o famoso queijo ou, se preferir um 
doce digno da realeza, pode optar pelas 
Donas Amélias.

Três locais, três experiências diferentes. 
Uma aventura pelo “ALLuar Lodge” vai 
permitir experimentar uns bungalows 
com uma incrível vista para o mar. 
Deixe-se fascinar com o requinta da 
“Quinta do Malhinha”, uma propriedade 
do cavaleiro tauromáquico João Carlos 
Pamplona. Se não gosta de ficar parado, 
então o “Pico da Vigia” é o sítio ideal, um 
espaço que liga a natureza ao conforto. 
Pela sua localização, dá-lhe ainda a 
oportunidade de perceber como se 
desenvolve a agricultura na ilha.

Angra do Heroísmo é considerada Pa-
trimónio Mundial pela UNESCO, desde 
07 de dezembro de 1983, sendo uma 
das três capitais regionais dos Aço-
res, juntamente com a Horta e Ponta 
Delgada. 

Com pouco mais de trinta mil habitan-
tes, este pedaço de sedução da ilha 
Terceira tem o privilégio de ser banha-
do pelo Oceano Atlântico. É ainda casa 
do Regimento de Guarnição n.º 1, uma 

das mais antigas unidades militares 
portuguesas.

Numa ilha que juntou a cultura de 
vários povos, onde o touro é o ani-
mal que impera e o espírito festivo 
está sempre presente, as “Touradas à 
corda” são sempre um acontecimento 
épico. Na terceira, habitualmente, são 
ultrapassadas as duas centenas de 
manifestações tauromáquicas por ano. 
“Um momento muito divertido”, refere 

Antonieta, que vale “sempre a pena” 
ver. 

As Festas do Espírito Santo, a terceira 
pessoa da Santíssima Trindade, são 
as mais populares do arquipélago e 
começam normalmente sete semanas 
depois da Páscoa. “São dez dias de 
pura festa e gastronomia da Terceira. 
A cidade fica preenchida, com muita 
gente de todo o mundo, especialmente 
do Canadá”, salienta a terceirense.

LOCAIS A VISITAR ONDE COMER ONDE DORMIR
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"OLHARES NA MEMÓRIA"
PRÉ-LANÇAMENTO ACONTECEU EM GUIMARÃES

LITERATURA

TEXTO E FOTOGRAFIAS: LUÍS FREITAS

O enfermeiro António Veiga do 
Hospital Nossa Senhora da Oliveira, em 
Guimarães, fez o pré-lançamento, no 
auditório do Hospital, o livro “Olhares 
na Memória”, de sua autoria.

À conversa com o Mais Guimarães, 
António Veiga explicou que colocou 
num romance “um retrato social do 
país”. “Somos um povo como fardos de 
palha, ou seja, ardemos facilmente e 
esquecemos facilmente”.

Por isso, decidiu passar para o papel 
um conjunto de recordações. “Todas 
as editoras me propuseram fazer a 
apresentação do livro ou a realização 
de eventos no Porto, Lisboa, Rio de 
Janeiro e São Paulo e esqueciam-se de 
Guimarães, uma cidade mirífica e que 
me é particularmente querida”, afirmou 
António Veiga.  

A página 05 do livro é dedicada aos 
colegas de trabalho e à família, o que 
contribuiu para o facto de o pré-
lançamento ser realizado na Cidade 
Berço.

António Joaquim Pereira Veiga nasceu 
em 1962, na Guarda, é enfermeiro, 
pela Escola Enfermagem Calouste 

Gulbenkian de Lisboa e tem uma longa 
experiência de cuidados de enfermagem 
hospitalares e de cuidados de saúde 

primários. Exerce atualmente a sua 
profissão no Serviço de Ortopedia do 
Hospital de Guimarães.

Um novo nome, a qualidade de sempre.
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O LIVRO “A SAGA DA SANTIDADE DE D. AFONSO HENRIQUES” PROCURA EXPLICAR A GRANDE DÚVIDA 
QUE SE COLOCA DESDE A MORTE DO FUNDADOR DE PORTUGAL, EM 6 DE DEZEMBRO DE 1185.

AFONSO HENRIQUES FOI "PIO, BEATO E SANTO"?
A RESPOSTA  NO LIVRO SOBRE O PRIMEIRO REI

LITERATURA

TEXTO E FOTOGRAFIAS: DIOGO OLIVEIRA

As cadeiras do Café FNAC não foram su-
ficientes para alojar todos os presentes 
que marcaram presença no lançamento 
do livro “A Saga da Santidade de D. 
Afonso Henriques”, uma leitura que vai 
revolucionar muitas mentalidades, vai 
acabar com muitas dúvidas e enriquecer 
a Historiografia Portuguesa.

Desde a Batalha de Ourique, em 25 de 
Julho de 1139, na qual venceu cinco reis 
mouros, se diz, se escreve e se ensina 
que na véspera dessa data, lhe apareceu 
um ermitão, a anunciar a vitória contra 
os inimigos da Fé. A historiografia Por-
tuguesa sempre associou esta tradição 
que se entrelaçou com outras. Volvidos 
quase nove séculos não se sabe se pesa 
mais a lenda se a verdade dos factos.

Entretanto, em 1728, um teólogo por-
tuguês, após 29 anos ao serviço do 
Vaticano, já na tentativa de responder a 
essa importante dúvida, procedeu a uma 
aprofundada tese teológica a qual, sub-
metida a todos os graus hierárquicos da 
Santa Sé, mereceu aprovação unânime, 
concluindo que Afonso Henriques fora, 
verdadeiramente, “Pio, Beato e Santo”.

Por razões que só agora se conhecem e 
que este livro procura explicar nas suas 
quase quatrocentas páginas, os seus 
co-autores, com base nos dez argumen-
tos ou indícios de santidade, o volume a 
que foi dado o título latino de Apparatus 
Historicus, foi publicado em 1728, mas 
não chegou a ser distribuído.

No dia 06 de Dezembro fez 906 ou 908 
anos que morreu D. Afonso Henriques.  
Tem menos importância o ano, do que o 
local, o dia e o mês. Esses estão garan-
tidos porque correspondem à tradição e 
nenhuma outra teoria se lhe opõe. Mas 
além dessas três dúvidas, com a leitura 
do Aparato Histórico, da autoria do Teólo-
go e Cavaleiro da Ordem de Cristo, José 
Pinto Pereira.

www.smiity.com
info@smiity.com

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

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

Download Gratuito:

CIDADES INTELIGENTES
SÃO CIDADES INTERACTIVAS
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ENTREVISTA RICARDO CARRIÇO 

“SEMPRE AVANCEI PARA
AS COISAS POR PAIXÃO”

ATOR PRINCIPALMENTE, MAS TAMBÉM MÚSICO, MANEQUIM, PINTOR E DESIGNER DE INTERIORES. 
ENTROU EM CERCA DE 30 PRODUÇÕES TELEVISIVAS, ENCARNOU PERSONAGENS DE BRECHT E 

SHAKESPEARE, DINAMIZOU UM PROJETO CULTURAL NA CASCAIS NATAL. AOS 53 ANOS, O ARTISTA 
VÊ QUASE TRÊS DÉCADAS DE REALIZAÇÃO QUANDO OLHA PARA TRÁS, MAS CONTINUA A SONHAR 
COM OS PROJETOS AINDA POR VIR. A MÚSICA, ONDE SE AVENTUROU RECENTEMENTE, TROUXE-LHE 

FELICIDADE, MAS HÁ MAIS A FAZER, GARANTE.

www.smiity.com
info@smiity.com

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

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

Download Gratuito:

CIDADES INTELIGENTES
SÃO CIDADES INTERACTIVAS
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"TENHO A MINHA 
CRIANÇA BEM 
ALIMENTADA 

DENTRO DE MIM
TEXTO: TIAGO MENDES DIAS • FOTOGRAFIAS: JOÃO BASTOS

DEPOIS DE TER APRESENTADO EM JUNHO, NO S. MAMEDE, O SEU PRIMEIRO TRABALHO MUSICAL, 
“O MEU MUNDO”, O ARTISTA VOLTOU A GUIMARÃES PARA A CONFERÊNCIA “COMEÇAR HOJE”, ONDE 

FALOU COM MAIS DE UMA CENTENA DE JOVENS SOBRE OS SEUS FUTUROS PROFISSIONAIS.

Esteve em Guimarães com jovens à 
procura de opções para o futuro. O 
que é que alguém com a experiência 
profissional do Ricardo Carriço tem a 
dizer àqueles que ainda buscam o seu 
caminho?

Foi engraçado, porque acabámos, todos 
os oradores, por pensar da mesma 
forma. “Não deixem de sonhar. Tracem 
objetivos e vão atrás do que vos realiza”. 
Há o dever de nos afirmarmos de acordo 
com os nossos desejos profissionais, 
como há obrigação das próprias famílias 
em perceberem o que torna os filhos 
realizados. Quem tem experiência 
de trabalho em profissões não muito 
estáveis nota que a sociedade está a 
exigir a cada um de nós que funcione 
como uma empresa, como marcas. Eu 
hoje sinto que sou uma marca “Ricardo 
Carriço”. Temos de começar a olhar-nos 
com uma postura empresarial.

As dificuldades e as expectativas da 
geração hoje em torno dos 20 anos 
são as mesmas que encontrou quando 
tinha essa idade?

Na minha fase, andávamos a descobrir e 
a “rasgar” coisas. Hoje, está praticamente 
tudo inventado. No meu tempo, não 
havia internet. Através de plataformas 
digitais, há muita facilidade em colocar a 
nossa informação em qualquer parte do 
mundo. Há que ser criativo e pecar pela 
diferença. É importante perceber que 
nada é fácil na vida. 

A música é a sua aventura mais 
recente, com o lançamento do projeto 
“O meu mundo”, em 2014. O que é que 
música lhe acrescentou à carreira, mas 
também à pessoa que é?

Trouxe-me uma data de outras coisas, 
como a parte dos musicais. Nunca 

tinha feito e, de repente, recebi vários 
convites. As coisas completam-se umas 
às outras. A mim, acrescentou-me 
felicidade. Estou a realizar um sonho 
antigo. Tenho a minha criança bem 
alimentada dentro de mim. Gosto de 
realizar os meus sonhos e não gosto, de 
repente, de chegar a uma certa idade e 
dizer: “eu não fiz aquilo”. Eu fiz, nem que 
fosse aos 50 anos. 

Teve aquela experiência logo em 1985, 
ainda estava a começar…

Isso acabou por ser uma banda de 
garagem. A experiência maior foi em 91, 
quando concorri ao Festival da Canção 
com os Blocco – três raparigas e três 
rapazes - e ficámos em segundo lugar. 
Eu costumo dizer que foi uma honra 
perder o festival para a Dulce Pontes. 

Não seguiu uma carreira musical 
quando era mais jovem. Deixou-lhe 
algum vazio?

Não. Quando fui dos Blocco, tive pena, 
mas, de repente, a carreira artística 
disparou. Tempos depois, fiz a minha 
primeira novela, as Cinzas (1992, RTP). 
Aconteceu exatamente na fase de 
transição de manequim para ator. A 
representação invadiu de tal maneira a 
minha vida que não senti essa falta. Foi 
um sonho que foi ficando, e eu mesmo 
achei que não era a altura.

Depois de ter lançado o EP em 2014, 
já pensa num novo trabalho? Vai 
prosseguir com os concertos?

Vai sair brevemente o DVD, com captação 
de imagens da gravação que fizemos, 
com algumas imagens do concerto do 
S. Jorge e não sei se outras, mas isso 
brevemente vai sair cá para fora, em 
meados de abril, penso eu. Há outros 

"
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dúvida que este tipo de experiências nos 
dá um à vontade muito maior.

Que diferenças existem entre fazer uma 
telenovela do horário nobre televisivo 
ou fazer uma peça de Shakespeare? 

A verdade é a mesma. Se não 
acreditarmos no que estivermos a 
fazer, não passa nada cá para fora, nem 
em termos emocionais, nem noutros 
termos. Portanto, essa verdade tem que 
existir. Depois, há registos diferentes. Os 
personagens são diferentes. Num caso, 
estamos a falar de um clássico onde 
temos de manter o texto exatamente 
como é. Na novela, também se pede 
isso, mas temos mais flexibilidade para 
tornar o texto mais coloquial. Nunca 
acabamos por mudar o sentido do 
diálogo. 

Que projetos lhe deram mais gozo?

Acho que todos eles. Lembro-me 
sempre do “Major Alvega” (RTP, 1998). 
Diverti-me muito. Gostei muito de ter 
feito a novela “Desencontros” (RTP, 
1994). Adorei fazer duas peças de 
teatro, que foi o “Odeio Hamlet” (de 
Paul Rudnick), com encenação do Diogo 
Infante, e outra que foi o “Sétimo Céu”, 
da Caryl Churchill, com encenação da 
Fernanda Lapa. Foram peças que me 
deram muito gosto, como o “Ricardo II”, 
de Shakespeare, e o Brecht (“A queda do 
egoísta Johan Fatzer”).

E qual o projeto que cimentou 
a sua carreira e lhe garantiu o 
reconhecimento que tem ainda hoje?

Na vida, sempre avancei para as coisas 
por paixão, nunca com o intuito de 
ser reconhecido. Só há poucos anos 
é que reconheci o impacto do meu 
trabalho nas várias gerações. Nestes 
dias, apareceu-me um grupo de 

miúdas com os seus 14, 15 anos, que 
me reconheceram. Tenho 53. Sou da 
geração dos pais delas. Houve ainda um 
projeto que me marcou bastante em 
termos de empreendedorismo, com a 
Confluência – Associação Cultural, há 
sete anos, a convite da Maria Helena 
Torrado. Tive a sorte da minha formação 
ser Design de Interiores e Equipamentos 
e criámos espaços para todos os tipos 
de linguagem artística, na fortaleza de 
Cascais e na antiga discoteca Universal. 
Reciclando materiais, criámos um 
espaço para 140 pessoas, que recebeu 
exposições de pintura, concertos e 
peças de teatro.

Também tem gosto pela pintura. Dá 
uma cor diferente à sua vida?

Tenho muitas saudades. Já lá vão uns 
sete ou oito anos sem pintar. Dá uma cor 
diferente e acima de tudo tranquilidade. 
Permite-me estar sozinho comigo 
mesmo. Por muito rodeados de pessoas 
que estejamos, o percurso acaba por ser 
solitário. Tenho saudades de ter tempo 
para parar tudo à minha volta, mas não 
é altura. Preciso de reorganizar o meu 
espaço.

O Ricardo já deu a cara por várias 
causas solidárias. Acaba por ser um 
corolário natural da visibilidade que 
tem? Vem daí essa responsabilidade?

Toda. Todas as pessoas mediáticas têm 
responsabilidade em promover o que 
é benéfico para todos. Todo o trabalho 
social que vimos figuras públicas a 
desenvolver é um dever para com a 
sociedade, para com o reconhecimento 
que temos. Se, com alguma facilidade, 
conseguimos fazer que um ou outro 
produto seja mais conhecido, é também 
obrigação promover este trabalho das 
Instituições de Solidariedade Social não 
só públicas, como privadas.

PERDEU 
DEFINITIVAMENTE O 
MEDO DO PÚBLICO 
NO ROCK IN RIO 2008: 
“ESTAVAM 90 MIL 
PESSOAS NO RECINTO. 
PENSEI EM TUDO. 
OBVIAMENTE, CORREU 
MUITO BEM. PERDI A VOZ 
NESSE DIA”

projetos que não queria estar a dizer.

A representação tem ocupado a maior 
parte da sua carreira, seja na televisão, 
no teatro ou no cinema. Sente-se 
um ator muito mais completo por ter 
trabalhado em todos estes meios?

Todo o trabalho enriquece. Sinto-me 
muito mais completo. Sinto muito 
mais facilidade de me exprimir perante 
um público. Eu perdi na totalidade o 
medo do público no Rock in Rio 2008, 
na edição em que fui convidado para 
ser embaixador da causa social. De 
repente, fui entregar os prémios da 
Sustentabilidade ao Palco Mundo. Ia 
acontecer entre o concerto do Paulo 
Gonzo e o concerto da Ivete Sangalo. 
E estavam 90 mil pessoas no recinto. 
Pensei em tudo. Obviamente, correu 
muito bem. Perdi a voz nesse dia. O 
certo é que, nas três edições seguintes, 
eu dizia a qualquer pessoa que ia 
comigo: “Vocês estão com medo, mas 
quando chegarem ali acima vão sentir 
uma adrenalina tal que, quando saírem, 
vão querer voltar”.

É comum entre os atores o receio do 
público demorar anos a perder-se?

Varia muito de pessoa para pessoa, 
mas há sempre uma consciência do que 
estamos a fazer, de que a história tem 
de ser credível e bem contada. Todos 
nós na vida temos receios, mas não há 
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A PASSAGEM POR GUIMARÃES QUASE QUE PASSOU DESPERCEBIDA, MAS O CONCERTO NA IGREJA DE 
SÃO PAIO SERVIU DE PRETEXTO PARA UMA ENTREVISTA A TERESA SALGUEIRO. A ANTIGA “VOZ DOS 
MADREDEUS” EMBELEZOU A "ORATÓRIA MARIANA".

TERESA SALGUEIRO ENCANTOU AUDITÓRIO 
COM MÚSICA E ORAÇÃO

MÚSICA

Fundiu-se a música e a oração, no 
espaço sublime da Igreja de São Paio. 
Assim aconteceu na noite do passa-
do dia 22 de dezembro, com a voz de 
Teresa Salgueiro a dar corpo e encanto 
a um concerto de “Oratória Mariana”, 
acompanhada por um acordeão, um 
contrabaixo e quatro vozes vimara-
nenses: João Miguel Ferreira, Filipe 
Costa, Zé Miguel e Armando de Sousa.

Como está a correr a digressão?

Está a correr bem. Estivemos, 
inicialmente, em Portugal e depois 
passámos pela Turquia, Macedónia, 
Twaian, Itália, Suiça, Espanha, Brasil e o 
próximo concerto será uma estreia, na 
Rússia.

E a aceitação do público?

Muito bem mesmo! A saída mais 
recente foi ao Brasil, onde estivemos 
em São Paulo, no Rio e em Paraty, 
que é uma cidade colonial a, mais ou 
menos, 300 quilómetros do Rio de 
Janeiro. A ideia é voltar ao Brasil ainda 
este ano. Há muitos países a percorrer. 

Recebeu pelo álbum “O Horizonte” o 
prémio José Afonso. O que sentiu por 
lhe ter sido atribuído este galardão? 

Fiquei muito feliz e muito surpresa, 
porque não é um prémio ao qual se 
concorra. Por isso, não sabia de todo 
e “não estava nem aí” (risos), como se 
costuma a dizer… Estava de partida 
para o Brasil, já na sala de embarque, 
quando me disseram que tinha ganho 

o prémio. Sou primeiro de tudo grande 
admiradora de Zeca Afonso, depois é 
um prémio em que o júri é composto 
por músicos – maestro César Azevedo 
e pianista Olga Prats – e também 
pela Câmara de Amadora. Portanto, 
fizemos um concerto na Amadora, 
cidade onde eu cresci e os meus pais 
ainda vivem, e foi muito comovente ir 
cantar lá. Eu nunca tinha cantado na 
Amadora. Aliás, tinha cantado num 
teatro na Damaia, que já não é bem na 
Amadora, há muitos anos atrás com os 
Madredeus, numa sala antiga que via 
cinema quando era pequeninha, que se 
chamava o Cinema Velho.

Boas recordações…

Eu nunca mais tive vontade de entrar 
na sala, nem sabia que se faziam ali 
concertos, mas foi muito bonito. E em 
termos do que o prémio representa, é 
sem dúvida uma responsabilidade para 
fazer mais e melhor. 

Atuar numa igreja é diferente?

É muito diferente. Já tenho atuado em 
muitas igrejas, com reportório que 
não tem nada a ver com o reportório 
litúrgico ou religioso. Mas é sempre um 
espaço especial e difícil para fazer o 
som. Em termos acústicos não é fácil. 
Nós fazemos música acústica, e como 
é tudo amplificado, é preciso saber 
muito bem o que se está a fazer. Neste 
momento em particular, que vivemos 
aqui, é um reportório que faz parte 
da música da igreja. São momentos 
especiais, ou seja, uma coisa é fazer os 
concertos que costumo fazer há já 30 
anos e outra coisa são este momentos, 
em particular as oratórias, que são um 
momento de oração e de partilha com 
uma comunidade. 

Que ligação tem com a religião?

Eu sou uma pessoa crente. Uma pessoa 

TEXTO: DIOGO OLIVEIRA • FOTOGRAFIAS: PAULO PACHECO - CMG
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religiosa no sentido de quando se diz 
que a religião é aquilo que nos liga às 
nossas origens e aos mistérios mais 
profundos daquilo que nós somos. Eu 
não sou uma pessoa muito religiosa, 
não frequento a igreja com regularidade, 
mas gosto muito de entrar numa igreja e 
às vezes são momentos que me fazem 
falta e procuro. Não posso dizer que 
pratico a religião, mas Cristo sempre 
foi uma figura que me orientou e li os 
evangelhos e li outros livros da bíblia. 

E como surgiu esta parceria?

Foi a partir do disco “O Mistério”, 
um disco publicado em 2012, que o 
Padre Rodrigo, na altura vice-reitor do 
seminário da Almada, ouviu e gostou 
muito do disco. Ele foi um grande 
entusiasta e falou do disco a muita 
gente. Entretanto, conheci-o e acabou 
por me propor a gravação dos hinos de 
alguns cânticos da liturgia. Uma música 
que nunca tinha cantado. A partir daí, 
houve também a ideia de criar estas 
oratórias e, mais tarde, apresentamos 
essas oratórias em Braga. Depois veio 
o convite do seminário de Braga para 
fazer uma oratória Mariana. Para mim 
são sempre momentos muitos especiais. 
Com esta música, acabamos sempre 
por conhecer pessoas das paróquias, 
pessoas do coro e é diferente. Nós 
somos uma parte de um todo que 
é muito maior que nós. Estamos a 
partilhar o momento muito especial com 
a comunidade.

Escreve as letras e compõe as suas 
músicas. Que sentimentos procura 
transmitir?

A música expressa sempre emoções e 
sentimentos. Aquilo que escrevo está 
patente na música. A música é um 
campo infinito de criação e há esse 

gosto por essa procura de expressar 
uma determinada emoção. É um prazer 
a procura da expressão musical em si 
e, depois claro, as músicas são feitas 
para serem cantadas e as palavras são 
inspiradas na música. É um privilégio ter 
encontrado músicos que me permitiram 
criar um reportório com o qual temos 
vindo a viajar desde 2012.

A Teresa tem já uma história na música 
portuguesa. É uma história incompleta? 

Espero muito mais música. As histórias 
estão sempre incompletas até chegar 
a um final. Espero que seja incompleta 
por muito tempo, mas que acima de 
tudo continue a ter saúde para poder 
continuar a fazer música. Para mim 
é uma dádiva muito grande poder 
comunicar desta forma e de esta ser a 
minha forma de vida. Ter o privilégio de 
viajar e conhecer outras culturas. 

Os passos dados pela música 
portuguesa. Estão no caminho certo?

Acho que está a caminhar e isso já é bom. 
Em relação ao tempo que eu comecei a 
cantar há um grande desenvolvimento, 
desde logo das escolas de música. 
Havia muito menos escolas e acesso ao 
conhecimento musical. Não havia escola 
superior de música. Hoje em dia há uma 
oferta para as pessoas se formarem em 
música que não havia. Por outro lado, 
existem uma série de instrumentos que 
permitem que as pessoas gravem e uma 
série de mecanismos que permitem uma 
grande produção com menos custo e 
com cada vez mais qualidade. Cada vez 
há mais músicos.

Mas mais músicos não significa quali-
dade…

Pois. Também não acho que haja assim 

tantas coisas muito extraordinárias. 
Acho que é bom que haja muita 
criatividade e que haja este movimento. 
Daí irão surgir muitas coisas 
interessantes. Há pessoas com muito 
valor e que estão a fazer o seu caminho. 
No geral, há muita coisa interessante 
que se faz e não se sabe, e aquilo 
que nos chega não é sempre o mais 
interessante. E chega-nos muita coisa 
que não tem muito interesse. Há uma 
grande superficialidade e não é só 
na música. Há uma grande facilidade 
na comunicação, mas é um bocado 
ilusório, porque os canais são sempre 
os mesmos e são dominados pelos 
mesmos interesses. Está a fazer-se um 
tipo de música “À la carte”, que é com 
aqueles ingredientes para servir aquele 
tipo de público ou interesse, ou seja, 
muito superficial. Mas existe qualidade, 
mas é difícil de ouvir, porque nos meios 
de comunicação nós não temos acesso 
à musica portuguesa.
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Uma época espetacular na fómula 
Ford pode ser a rampa de lançamento 
do jovem piloto de Guimarães para 
outros voos. Por esta formula júnior já 
passaram campeões de fórmula 1 como 
Michael Shumacher. Para já, em 2018, 
o rumo será Itália e a formula X Italian 
Series.

Apesar das dificuldades o piloto de Gui-
marães conquistou a pole position com 
uma margem confortável. Partindo da li-
nha da frente Miguel conseguiu logo nas 
primeiras voltas ganhar uma margem 
confortável para o segundo classificado 
e terminar a primeira prova do ano no 
lugar mais alto do pódio. Na corrida 2 
as coisas não correram tão bem. Um 
erro do piloto, que fez uma falsa partida 
obrigou-o a cumprir uma penalização 
com um “drive thru” (passagem pela via 
das boxes), atirando o piloto vimaranen-
se para a 18ª posição. No meio do azar 
acabou por beneficiar de uma entrada 
do safety-car em pista, que reagrupou 
o pelotão, o que lhe permitiu terminar a 
corrida na 4ª posição.

MIGUEL MATOS
A ÉPOCA

DO CAMPEÃO
NACIONAL DE

FÓRMULA FORD 
até à liderança. Apesar deste contratem-
po, despois de reconquistado o primeiro 
lugar, foi só gerir. 
Na segunda prova o azar bateu à porta 
com mais força. Os adversários aperta-
ram o piloto numa curva, obrigando-o 
a usar a escapatória. Ao sair da pista, o 
carro bateu no solo e a vibração ativou o 
sistema de segurança que desliga o in-
terruptor da ignição. Este sistema existe 
para proteger o piloto em caso de aci-
dente, neste caso acabou por significar 
uma descida até ao último lugar. Apesar 
da recuperação, nesta prova Miguel Ma-
tos já não foi além do quarto lugar.

TEXTO: RUI DIAS • FOTOGRAFIAS: NUNO ORGANISTA

DESPORTO

Primeira prova: 27/29 abril
Circuito do Estoril

Qualificação: Pole position
Corrida 1: 1º classificado
Corrida 2: 4º classificado

Classificação no campeonato após 
1ª prova: 2º Classificado

Terceira prova: 23/24 setembro
Circuito de Jerez de La Frontera

Qualificação: Pole position
Corrida 1: 3º classificado
Corrida 2: 2º classificado

Classificação no campeonato após 
3ª prova: 2º Classificado

Segunda prova: 4 de junho 2018 
Circuito de Braga

Qualificação: Pole position
Corrida 1: 1º classificado
Corrida 2: 4º classificado

Classificação no campeonato após 
2ª prova: 1º Classificado

Uma prova bastante exigente a abrir o 
campeonato. Os principais adversários 
encontravam-se muito rápidos e obriga-
ram a equipa de Miguel Matos a evoluir 
bastante desde a primeira sessão de 
treinos até aos treinos de qualificação. 

“Sendo este um circuito no qual me 
sinto bastante à vontade, entramos 
para esta prova com o objetivo de 
passar para a liderança do campeonato”, 
afirma Miguel Matos. Apesar do objetivo 
ambicioso as coisas não correram da 
melhor maneira. Nos treinos livres tudo 
parecia bem encaminhado. Miguel era 
o segundo mais rápido, “apesar de ser  
segundo não estava a conduzir no limite 
do carro”. Acabou por conseguir fazer a 
pole position, sempre muito importante 
nestas fórmulas mono-marca, em que 
os monolugares são muito indenticos. 

Na primeira prova o arranque esteve 
longe do melhor que o piloto sabe fazer 
e isso ditou uma queda até ao quarto 
posto, o que obrigou a galgar posições 

Possivelmente a prova mais complicada 
desta época para Miguel Matos. “Nunca 
estivemos realmente competitivos e 
nunca conseguimos chegar ao Set-Up 
ideal do carro”, confessa o piloto. Apesar 
de os treinos livres terem corrido ma-
nifestamente mal, de forma surpreen-
dente, o piloto de Guimarães fez a pole 
position, apesar dos escassos 0,17’’ de 
vantagem para o segundo.

“No entanto não estávamos satisfeitos 
porque não tinha um andamento cons-
tante e sabia que aquilo foi apenas pos-
sível numa volta dequalificação”, lamenta 
Miguel Matos. Em corrida é diferente, 
carro e piloto têm que suportar uma 
série de voltas rápidas, contando com 
outros fatores: o carro leva mais com-
bustível e a afinação é menos agressiva, 
para poupar os pneus. Numa corrida 
em que o carro nunca esteve bem, um 
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A FÓMULA FORD É UMA 
DAS MAIS ANTIGAS 
COMPETIÇÕES AUTOMOVEIS 
DOS MUNDO, FEZ ESTE 
ANO 50 ANOS. POR 
ESTES MONOLUGARES 
JÁ PASSARAM GRANDES 
CAMPEÕES DE
FÓRMULA 1, COMO MICHAEL 
SHUMACHER.

terceiro lugar final, foi o mal menor.

Na segunda corrida piloto da cidade 
berço arrancou bem; “tive uma luta 
bastante intensa com o meu principal 
adversário no campeonato sendo que 
trocamos por várias vezes de posição”. 
Foi uma corrida emocionante que podia 
ter caído para um ou para outro piloto. 
Desta vez o adversário levou a melhor e 
para Guimarães veio o segundo posto. 
No computo geral acabou por não ser 
mau já que significou a reconquista da 
liderança do campeonato.
O melhor fim de semana da temporada. 

espirito mais cauteloso sendo que com a 
vantagem que tínhamos bastava termi-
nar as provas nos lugares da frente sem 
ser preciso arriscar muito para alcançar 
o título”, explica Miguel Matos. Os treinos 
foram feitos com alguns cuidados para 
não estragar material. Na qualificação 
o piloto contentou-se com o segundo 
tempo, “era bastante bom para a corri-
da”, sem arriscar ir ao limite e cometer 

Quarta prova: 27/29 outubro
Circuito de Portimão

Qualificação: Pole position
Corrida 1: 1º classificado
Corrida 2: 1º classificado

Classificação no campeonato após 
4ª prova: 1º Classificado

Quinta prova: 11/12 novembro
Circuito do Estoril

Qualificação: 2º Classificado
Corrida 1: 1º classificado
Corrida 2: 9º classificado

Classificação no campeonato após 
5ª prova: 1º Classificado (Campeão Nacional)

Tudo correu como era preciso. Miguel 
Matos foi sempre rápido, desde os trei-
nos livres, passando pela qualificação, 
até corrida. A pole position foi garantida 
com uma margem de 1,6’’, enorme para 
este tipo de competição.Arrancando na 
frente,na primeira corrida o piloto de 
Guimarães não deu hipótese, colocou-
-se logo na frente e a ganhar tempo à 
concorrência. Com a entrada do safety-
-car, quase no final da prova, os carros 
voltaram a reagrupar, e Miguel Matos 
teve que acabar a prova a defender-se. 
Ninguém conseguiu levar a melhor e no 
final o piloto de Guimarães assegurou o 
primeiro lugar.

Na segunda corrida Miguel voltou a 
assumir a liderança desde o início e foi 
ganhando tempo volta a volta. Desta vez 
foi o principal rival no campeonato que 

algum erro fatal. Na corrida 1, Miguel 
arrancou bem e ganhou a liderança. O 
lisboeta,  Duarte Pires, se queria ter algu-
ma hipótese de vencer o campeonato 
tinha que arriscar, por isso, “quando ele 
tentou a ultrapassagem “optei por não 
dificultar e fazer uma corrida inteligente”, 
explica Miguel Matos.  Apesar da conten-
ção, o piloto vimaranense acabou por fe-
char as contas a seu favor: “Só arrisquei 
um pouco mais na última volta, consegui 
ultrapassá-lo e acabei por vencer”.

Na segunda corrida o Team Retificadora 
de Guimarães já estava mais tranquilo, 
“embora com  vontade de vencer mais 
uma”. Nesta última corrida a luta foi a 
quatro, com vantagem na pista para 
Miguel Matos. Na secretaria, o triunfo 
haveria de lhe ser retirado pelo colégio 
de comissários desportivos, por ter sido 
considerado culpado de um toque à 
margem dos regulamentos, numa tenta-
tiva de ganhar posição. Mas o campeo-
nato estava garantido.

teve problemas e foi obrigado a desistir. 
Com isto o piloto vimaranense partia 
para a última prova do campeonato na 
liderança, com 22 pontos de avanço 
sobre o perseguidor mais próximo.
“Partimos para esta prova com um 



28

Flora, apesar do seu belo nome, 
detestava tudo o que fosse natural. 
Plantas, animais, bichos, pó. Enfim 
tudo o que caracteriza o campo. Por 
outro lado, Flora adorava a cidade e a 
sua tecnologia: carros, ruído, muitas 
pessoas, computadores, telemóveis, 
ipad's, tablets, internet.

Quando os seus pais conversaram com 
ela sobre mudarem de cidade, pois 
tinha surgido uma boa proposta de 
emprego, ela não se preocupou muito. 
Uma cidade seria sempre uma cidade. 

O pior, a desgraça, foi quando percebeu 
que a cidade não passava de uma 
aldeia grande, rodeada de montes e 
floresta, onde haveria bichos de toda a 
espécie e feitio!

Como seria de esperar, os primeiros 
dias, após a mudança, foram um 
tormento. Ralhou, gritou, reclamou e 
culpou os pais de tudo e mais alguma 
coisa.

- Não vou gostar desta escola. Aqui 
todos são antipáticos e feios. Nesta 
terra não tenho rede de telemóvel. 
Nunca mais vou ver a minha série 
favorita.

E ralhou, ralhou, ralhou, até já ninguém 
lhe dar ouvidos e até o seu pai perder a 
paciência

- Flora, estás de castigo. Talvez tenhas 
razão em não gostar deste lugar. Talvez 
estejas certa em reclamar por não te 
contarmos toda a verdade sobre a 
cidade para onde nos mudaríamos, 
mas chega! Vai para o sótão, e reflete 
sobre a tua postura e atitude. Sobre a 

mudança que agora começou. 
Apesar de a casa ser antiga, o 
sótão estava impecavelmente 
limpo e organizado, era mais um 
compartimento habitável da casa. Mas 
nem isso impediu que Flora ficasse 
ainda mais zangada.

Depois de muito caminhar, para a frente 
e para trás, de pular e bater com os 
pés, apenas para recordar aos pais que 
ainda estava de castigo, Flora, partiu 
uma tábua do soalho. Crac. 

O susto foi tão grande que, de um pulo, 
Flora tirou o pé da cratera. Ou talvez 
fosse apenas um pequeno buraco, mas 
o susto foi enorme.

- O que é isto? - Pergunta mentalmente 
a rapariga.

Olhando com atenção para o interior do 
soalho, Flora vê um material colorido, 
receosa retira os pequenos pedaços 
de soalho partido e vê, no interior, um 
pequeno livro. Quando o abre pode 
ler-se na primeira página, com letra 
desenhada.

"Este diário pertence a Florindo Flores, 
e retrata as aventuras por mim vividas. 
Quem o encontrar deve devolvê-lo ao 
seu verdadeiro e único titular"

Flora não compreendia. Quem era 
Florindo Flores? Apesar de não ser 
curiosa, e de detestar aquele lugar, algo 
naquele pequeno texto acendeu um 
pequeno feixe de luz de curiosidade. 
Queria folheá-lo mas seu pai subia as 
escadas a correr, ao ouvir o estrondo 
de tábuas a partir. Mais um sermão 
iria ouvir, seria melhor não mencionar 

que encontrara um diário que não 
tencionava devolver.

Depois de jantar, Joana apressou-se a 
deitar-se. O diário de Florindo Flores 
esperava por ela, e ela ansiava com ele 
encontrar-se. 

"Dia primeiro:
Hoje iniciei o meu passeio matinal neste 
belo bosque. A mãe Natureza permitiu 
que a estudasse e com ela descobrisse 
todas as maravilhas que nos rodeiam. "

- A mãe natureza permitiu? Quem seria 
realmente este Florindo Flores?

A curiosidade despertara em Flora 
e, quando assim é, nada a faria 
desaparecer até estar completamente 
saciada.

"Iniciei a minha aventura no caminho 
que segue pelo carreiro das traseiras 
que leva ao bosque. O perfume das 
margaridas acompanhou-me como 
um fiel companheiro, envolvente, 
acolhedor, seguro. No carvalho 
oculto pelas canas junto ao rio uma 
mensagem despertou o meu interesse! 

"LWNW W WRAJPQNW YKIAYWN, K 
YKZECK ZARAO ZAYEBNWN.” (+4)

Absorvida pelo código que acabara 
de ler, Flora nem se apercebeu que a 
maçaneta da porta começara um ciclo 
de rotação. A porta rangeu quando 
as dobradiças iniciaram mais um 
movimento giratório.

Será que a Flora conseguirá decifrar o 
código? E tu? Também conseguirás?  
CONTINUA 

QUEM CONTA UM CONTO

TEXTO: JÚLIO BORGES  IMAGEM: BÁRBARA CORREIA DA SILVA

FLORA - PARTE A
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Nos últimos 12 anos, os editores da 
Health & Fitness Journal do American 
College of Sports Medicine (ACSM), uma 
organização reconhecida, mundialmen-
te como líder na criação de guide lines 
na área da saúde e do fitness, têm con-
duzido uma pesquisa dirigida a milhares 
de profissionais do sector,  em todo o  
mundo, para determinar as tendências 
na área da saúde e do fitness.

A pesquisa foi concebida para confirmar 
ou prever a chegada novas tendências 
que mudarão a forma como as pessoas 
treinam, ou que, em alguns casos, já 
estão a mudar. Nem sempre as tendên-
cias mais votadas são formas disrupti-
vas de treino, muitas vezes tratasse da 
confirmação de uma tendência que já 

vem de anos anteriores, outras vezes é 
a continuidade de formas de treino que 
já circulam há muito tempo. De tempos 
a tempos aparecem novidades totais

Havia 40 possíveis tendências de fitness 
para 2018 na lista a partir da qual os pro-
fissionais fizeram a sua escolha. Nestas 
estavam incluídas as 25 mais votadas 
no ano anterior e foram adicionadas al-
gumas previamente identificadas como 
emergentes pelos editores, no final havia 
espaço em branco para que os entrevis-
tados pudessem incluir outras tendên-
cias de fitness não listadas.

Em 2018, algumas tendências emer-
gentes dos últimos três anos foram 
confirmadas no top 10. O HIIT (treino 

intervalado de alta intensidade) voltou 
a ser classificado como a número um 
depois de cair para a terceira posição 
em 2017. O treino com peso corporal, 
ou calisténico, é agora o número quarto 
classificado. As tecnologias wearable 
(monitorizadores inteligentes de ativida-
des, relógios, monitores de frequência 
cardíaca, dispositivos de GPS e óculos) 
saíram da primeira posição ,que ocupa-
vam em 2017, para a terceira em 2018.

O treino no local de trabalho (ginásti-
ca laboral) saiu do top 20, e surgiram 
como novas tendências a licenciatura 
para os profissionais de fitness. Velhas 
tendências continuam a dar cartas, 
embora já fora do top 20: aeróbica (37º), 
caminhada (35º) ou treino online (33º).

TENDÊNCIAS
DO FITNESS
EM 2018 

SAÚDE E ATIVIDADE FÍSICA

TEXTO: RUI DIAS • FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

1. HIIT

No topo da lista das tendências fitness 
2018 está o HIIT. Períodos curtos de 
exercício de alta intensidade seguidos 
de um curto período de repouso ou de 
recuperação. Caso não seja acompa-
nhado por profissionais qualificados, 
há um risco maior de lesões nesta 
atividade. Os ginásios já oferecem 
treinos deste tipo, acompanhados por 
profissionais de educação física. Se 
pretende aderir a uma destas sessões 
e nunca fez desporto, não faz há 
muito tempo, ou tem fatores de risco 
associados, nomeadamente, a idade, 
converse com o profissional de educa-
ção física primeiro. Provavelmente vai 
ser melhor começar por um exercício 
mais ligeiro, para ganhar forma e, 
entretanto, consultar um médico para 
fazer uma avaliação mais profunda.

2. Treino em grupo 

Os instrutores de aulas coletivas ensi-
nam, lideram e motivam os indivíduos. 
Programas de grupo são projetados 

para serem sessões eficazes para 
níveis de aptidão diferentes e são 
altamente motivadores. A grande 
vantagem é a adesão. As pessoas que 
fazem este tipo de aulas desistem 
menos facilmente dos que aquelas 
que treinam sozinhas.

3. Wearables

A tecnologia wearable inclui monitores 
inteligentes de atividades, relógios, 
monitores de frequência cardíaca, 
dispositivos de rgeolocalização (GPS) 
entre outros, que foram lançados 
há apenas alguns anos. A indústria 
de wearables hoje alcança 1,25 mil 
milhões de euros em vendas, incluin-
do também têxteis inteligentes e 
interativos.

4. Treino com peso corporal

O treino com peso corporal, ou treino 
calisténico, apareceu pela primeira vez 
na pesquisa de tendências em 2013 
(número três) e estava na posição 
de número dois para 2017, mas na 

verdade as pessoas têm usado seu 
próprio peso corporal para treinar ao 
longo dos séculos. Os programas de 
treino com o peso de corpo usam 
equipamento mínimo, o que os torna 
uma maneira muito barata de fazer 
exercício. Por outro lado o individuo 
está limitado naquilo que consegue 
fazer pelo peso corporal que carrega, 
pelo que, é mais difícil cometer os 
excessos típicos do treino com cargas 
externas.

5. Treino de Força

O treino de força continua popular 
porque é aquele que mais se adapta a 
uma grande diversidade de situações: 
pessoas com limitações motoras, em 
recuperação, pessoas idosas com per-
das de massa muscular…A chegada 
de profissionais de educação física 
certificados aos ginásios eliminou a 
ideia de que este era um treino para 
culturistas, na realidade pode ser uma 
excelente ferramenta num programa 
de emagrecimento, já que aumenta a 
massa (muscular) magra.

A cinco principais tendencias do fitness apontadas pelo pesquisa do ACSM são:
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Transformar a “atenção negativa” em 
“atenção positiva”:

O comportamento da criança é uma 
resposta a múltiplos fatores em múlti-
plos contextos. As crianças “portam-se 
mal” porque de alguma forma são re-
compensadas por isso, ou seja, há algo 
na forma como respondemos ao “mau” 
comportamento da criança que as faz 
repetir esse comportamento, mesmo 
que a única coisa que recebam seja 
atenção negativa (sermão). Eis alguns 
exemplos de como os filhos com o 
“mau comportamento” conseguem mais 
atenção do que com o “bom compor-
tamento”: se está a brincar sossegado, 
ninguém lhe diz nada; se está a ver 
televisão sem estar a saltar em cima do 
sofá, até nos esquecemos dele; se come 
tudo, não lhe dizemos como estamos 
satisfeitos … há motivos para repetir o 
comportamento? Talvez não.

Princípios de uma parentalidade 
“EEFICA’S’”: 

Para se ser um pai/mãe eficaz não 
basta prestar atenção positiva aos 
comportamentos adequados da criança 
e brincar com ela. É mesmo necessário 
sermos pais “EEFICA’S’”:

E - Específicos, claros

Dizer exatamente à criança o que se 
espera dela: Em vez de “arruma os brin-
quedos” dizer “põe esses brinquedos 
na caixa amarela”; em vez de “porta-te 
bem” dizer “não quero que puxes o 
cabelo à tua irmã”,… Recordar que as 
crianças têm cérebros menos desen-
volvidos, linguagem menos complexa, e 
que precisam que se lhes diga exata-
mente o comportamento que deve ter. 

E - Equilíbrio entre o positivo

e o negativo

Usar com equilíbrio respostas positivas 
e negativas: não ficar preso na espiral 
das punições, em que a criança está 
sempre de castigo e sem poder fazer 
aquilo que gosta. A criança perderá 
todo o prazer em agradar aos pais. 
Estar atento ao positivo e recompensar 
imediatamente. Mesmo que pensemos 
que ao criticar estamos a motivar e que 
castigar é para o bem das crianças, 
se pensarmos em nós como adultos 
percebemos que se só somos criticados 
deixamos de investir e desistimos de 
tentar.

F - Resposta significativa frequente

Escolher apenas um ou dois com-
portamentos que quer ver acontecer 
mais, dos mais fáceis, e usar com esse 
comportamento respostas positivas 
frequentes (atenção positiva, elogios em 
público e em privado…). Quanto mais 
atenção positiva se der a um comporta-
mento mais probabilidades teremos de 
ele se desenvolver e manter.

I - Resposta positiva imediata

Se a resposta positiva a um bom com-
portamento não for imediata, a criança 
não vê a relação entre a recompensa 
e o comportamento e será ineficaz na 
sua manutenção. As crianças têm mais 
dificuldade em adiar recompensas que 
um adulto. Por exemplo: se um funcio-
nário se esforçou e o patrão ao ver o 
serviço não elogia, mesmo que pense 
que está muito bem feito, o empregado 
sentir-se-á menos motivado.

C - Consistentes

A criança tem de saber exatamente 
aquilo que esperam dela. É fundamental 

sermos consistentes quer com as rea-
ções positivas (recompensas, elogios e 
atenção positiva) quer com as negativas 
(perda de privilégios). Ser consistente 
torna a vida familiar mais simples e 
fácil, permitindo que a criança preveja 
mais facilmente a consequência dos 
seus atos, esforçando-se para evitar as 
consequências negativas. 

A - Assertivos 

Crianças felizes e com “bom com-
portamento” têm pais assertivos que 
sabem comunicar com os filhos de 
forma sincera, olhos nos olhos, pedem 
favores e fazem favores, expressam o 
que sentem e o que pensam, ouvem, 
dizem “por favor” e “obrigado”, cumprem 
promessas, pensam antes de agir, dão 
opções, ajudam os filhos a resolverem 
problemas e estimulam a independência 
e autonomia. 

S - Consequências significativas

Podem ser sob a forma de recompensas 
e punições. As recompensas tendem a 
estar relacionadas com a conquista de 
um privilégio que não estava previsto, 
como ir ao cinema após um dia sem 
conflitos em casa. As punições tendem 
a estar relacionadas com a perda de 
privilégios como: se estava programada 
uma ida a um parque após o almoço 
e a criança teve um comportamento 
desadequado à mesa, como conse-
quência não irá ao parque. No entanto, 
estas têm de ser adequadas à criança 
e às suas preferências: se a criança não 
gosta do filme, a recompensa não terá 
o devido efeito, se a criança prefere ficar 
em casa a ver TV, a punição de não ir ao 
parque não será interpretada como tal.

Paulo R. C. Coelho 
Psicólogo da Infância e Adolescência

ARTIGO DE OPINIÃO

ESTOU MESMO
ATENTO AO MEU FILHO?

PRINCÍPIOS DA PARENTALIDADE “EEFICA‘S’”
TEXTO: PAULO R. C. COELHO • 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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Com um conceito diferente, mas em 
consonância com a decoração do espa-
ço e da arquitetura, a inovação assenta 
nos pilares bem alicerçados dos sete 
anos de experiência da “casa-mãe” em 
Braga.

Paulo Coelho, Paulo Morais e Beatriz 
Moura, responsáveis pela clínica, acre-
ditam que é na articulação dos saberes 
da equipa multidisciplinar que reuniram 
à sua volta que o plano de acompanha-
mento e de intervenção se torna mais 
amplo e completo, e que é esse também 
que diferencia a MIM.

A necessidade de expansão surge pelo 
aumento da procura dos serviços que 
a mim – Clínica do Desenvolvimento 
disponibiliza a quem precisa de mais do 
que uma simples consulta de especia-
lidade. Na Clínica MIM, todos trabalham 
em conjunto, “os nossos profissionais 
das várias áreas planeiam e executam 

uma avaliação integrada, efetuando de 
seguida uma reunião de equipa para dis-
cutir aquele caso específico, definimos o 
diagnóstico em conjunto e delineámos 
o plano de intervenção,” afirma, Paulo 
Coelho.

O corpo clínico da mim – Clínica do 
Desenvolvimento é composto por partei-
ras, fisioterapeutas especializadas na 
saúde da mulher, psicólogos da infância 
e da adolescência, psicólogos clínicos, 
pediatra, pediatra do neurodesenvolvi-
mento, psiquiatra, psiquiatra da adoles-
cência, psicomotricistas, terapeutas da 
fala, professores de educação especial e 
nutricionista.

Reconhecendo os primeiros anos de 
vida como extremamente cruciais e de 
conquistas rápidas, a equipa procura, 
sempre em articulação com a família, 
fomentar o harmonioso desenvolvimen-
to da criança e da família. No entanto, o 

A MIM CHEGOU
A GUIMARÃES

A MIM - CLÍNICA DO DESENVOLVIMENTO INTEGRA TODAS AS FASES DESDE O PRÉ-PARTO ATÉ À IDADE 
ADULTA, ACOMPANHANDO AS CRIANÇAS E FAMILIARES NO SEU PERCURSO.

trabalho da equipa MIM começa muito 
antes, ainda durante a gravidez com 
os cursos de preparação para o parto. 
Destaque ainda para as ecografias 4D, 
recuperação pós-parto, Yoga Baby e 
massagem para bebés. Além disto, e já 
durante a fase escolar, a Clínica MIM dis-
pões de um grupo de especialistas nas 
dificuldades de aprendizagem, nomea-
damente apoio pedagógico personali-
zado, psicologia escolar e da educação, 
terapia da fala, psicomotricidade e 
pediatria do neurodesenvolvimento.

No entanto, os serviços da clínica não se 
encerram nas suas portas e têm vindo a 
desenvolver diversos trabalhos junto da 
comunidade, nomeadamente com a di-
namização de várias palestras e forma-
ções com o objeto de ajudar as famílias 
na sua mais nobre tarefa… serem pais de 
forma consciente, tranquila e feliz.
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Este artigo vem a propósito de um 
evento religioso e cultural que esteve 
previsto, em Guimarães, para os finais 
de 2017: a reabertura da Capela de São 
Crispim e São Crispiniano (Rua da Ra-
inha), que está fechada, para ‘restauro 
integral’(1), há cerca de dois anos.
Embora a capela vá permanecer fecha-
da, durante mais algum tempo, venho 
partilhar com o leitor algumas reflexões 
sobre ela e algumas das realidades que 
a envolvem.

1 – SÃO CRISPIM E SÃO CRISPINIANO – 
DOIS SANTOS DA IGREJA

São Crispim e São Crispiniano foram dois 
irmãos, da nobreza romana, que, em 
consequência da política expansionis-
ta do imperador Diocleciano (244-311), 
foram viver para a Gália (França actual).
Convertidos ao cristianismo, tornaram-
-se pregadores do Evangelho, sendo 
martirizados, em Soissons, perto de 
Paris (no ano de 285), onde trabalhavam 
como sapateiros.
À sua morte, os sapateiros locais erigi-
ram-lhes uma igreja.
Os dois santos, padroeiros de sapatei-
ros, curtidores e surradores, que são 
celebrados a 25 de Outubro, no Calen-
dário da Igreja, foram muito venerados, 
também em Portugal, sobretudo pelos 
profissionais dessa arte, desde o início 
da nacionalidade.
E porque Lisboa foi tomada, aos mouros, 
no seu dia (25.10.1147), eles firmaram-se 
como os primeiros padroeiros da cidade.
Foram instituídas irmandades à sua de-
voção, em Lisboa, Porto, Braga, Évora… 
Guimarães.

2 – A IRMANDADE DE SÃO CRISPIM E 
SÃO CRISPINIANO, EM GUIMARÃES

A Irmandade dos Sapateiros vimaranen-
ses tem raízes(2) ainda no século XIII 
(1296).
Era constituída por “juiz e mais oficiais”, 
que “cobravam foros” e “despachavam 
as petições dos pobres que nela se que-
rem recolher”.
Cultuava os seus santos, apoiava os 
Irmãos, administrava o seu albergue.
Admitia homens e mulheres comuns, 
mas o juiz teria de ser “sempre sapatei-
ro”(3).

HISTÓRIA DE GUIMARÃES

SÃO CRISPIM E SÃO CRISPINIANO - OS SANTOS, 
A IRMANDADE, O ALBERGUE, A CAPELA

E AS TRADIÇÕES DE NATAL
TEXTO: LINO MOREIRA DA SILVA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Em 1459, a Irmandade transferiu-se para 
a Igreja da Oliveira(4).
Foi, desde início, uma Irmandade com 
um “considerável património”(5), que se 
foi dilatando.
Não são conhecidos os seus primeiros 
estatutos.
Mas teve-os/reformou-os(6), pelo menos 
em 1560, 1661, 1825, 1868, 1958.
Mantendo-se activa, foi empossada, 
recentemente, uma nova Mesa, consti-
tuída por onze Irmãos.

3 – O ALBERGUE/HOSPITAL DE SÃO 
CRISPIM E SÃO CRISPINIANO

A Capela de São Crispim e São Crispinia-
no teve incorporado albergue/hospital, 
cuja acção se integrou, desde início, na 
‘intervenção assistencial’ prestada pela 
Igreja.
O albergue(7) auxiliava os Irmãos, aco-
lhia os pobres e os necessitados, tratava 
os doentes, acomodava os viajantes e os 
peregrinos, sufragava os defuntos(8).
Os peregrinos eram, sobretudo, os que 
demandavam Santiago de Compostela, 
e, no caminho, procuravam os milagres 
da Senhora da Oliveira e de São Torca-
to(9).

a) LOCALIZAÇÃO
O albergue de São Crispim e São Crispi-
niano (ou albergue do Anjo) situa-se(10) 

na ‘parte sul’ da Rua da Rainha (antiga 
Rua Sapateira), “numas casas ao fundo 
da Capela de São Crispim”, confinando 
com a sua viela.

b) DIMENSÕES
O albergue/hospital é referido, num 
documento antigo(11), como tendo uma 
‘superfície de implantação’ de 218,40 m2 
(19 varas por 9,5), e, com o primeiro an-
dar que possuía (e mantém, ainda hoje), 
perfazia a área ‘útil’ de cerca de 437m2.
Noutro documento(12), o albergue/
hospital é dado como tendo 10 varas e 
9 terças de comprimento, e de largo 9 
varas e 2 terças.
Diz este mesmo documento que havia, 
ainda, no local, uma ‘casa pequena’, 
de perpianho, que servia “de palheiro 
e guarda da lenha para os pobres do… 
hospital”(13), que, entretanto, desapare-
ceu.
Refere o primeiro documento que o al-
bergue disponibilizava, no total, 14 quar-
tos, cada um com a sua cama, sendo 9 
no rés-do-chão e 5 no andar superior.
O segundo documento fala em 10 quar-
tos, no sobrado, e em janelas e confron-
tações que deixaram de ser assim.
Mas não vale a pena procurarmos 
apurar o rigor destes elementos, até 
porque, com tantos séculos decorridos, 
o anormal seria não terem acontecido 
alterações.
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O piso básico era de ‘alvenaria de 
granito’, e o piso superior(14), de ‘taipa’ 
(tabique).
Na ‘alvenaria de granito’, a pedra era 
nua, e o entaipado era também nu, ou 
coberto a cal e alvaiado.

c) FUNDAÇÃO
O albergue/hospital foi fundado pelos 
mestres sapateiros de Guimarães, orga-
nizados em confraria/irmandade.
Tradicionalmente, essa fundação(15) 
é apontada para o século XIV, mais 
propriamente para o ano de 1315, pelos 
mestres sapateiros João Baião e Pedro 
Baião, ou Martim Baião.
A. L. de Carvalho(16) até documenta a 
data de 1296, pelo que o albergue e a 
Irmandade são, inquestionavelmente, 
muito antigos.
A data de 1315, que vem da tradição, se 
não for mesmo exacta, não andará lon-
ge de o ser, dado que aparece referida, e 
nunca corrigida. 

d) FUNDADORES DO ALBERGUE
O nome de quem fundou a confraria/ir-
mandade e o albergue/hospital não gera 
consenso.
Numa versão, ambos terão sido funda-
dos pelos mestres sapateiros João Baião 
e Pedro Baião, que legaram todos os 
seus bens e rendas à Irmandade de São 
Crispim e São Crispiniano (ou Irmandade 
do Anjo), “com o encargo de fundar e 
administrar o mesmo albergue”(17).
Os irmãos Baião, para reforçarem a 
autonomia financeira do albergue, ‘vin-
cularam-lhe’ um ‘pelame’, “sito no Rio de 
Couros”(18), ou seja, os rendimentos de 
um tanque que, junto desse rio, laborava 
no curtimento de peles, para aplicação 
no mercado.
Mas noutra versão, a Confraria/Irmanda-
de dos Sapateiros de Guimarães e o seu 
albergue terão sido fundados por Martim 
Baião(19), divergindo da informação de 
que foram seus fundadores, João Baião e 
Pedro Baião.
A fonte é oral, e estes nomes, tendo o 
mesmo apelido(20), até podem referir-se 
às mesmas pessoas.

e) ADMINISTRAÇÃO
O albergue/hospital estava sob a alçada 
dos mestres sapateiros da vila.
Era administrado pela Irmandade de São 
Crispim e São Crispiniano, e a sua activi-
dade integrava-se na “obra assistencial 
da Igreja”, como aconteceu, durante a 
Idade Média(21), e até depois, com mui-

NOTAS:
1 CG, 20.12.2017.
2 A. L. Carvalho, 1942, p.128.
3 Do ‘Retábulo’ existente na Sacristia da Capela. 
A. L. Carvalho, 1942, p.132.
4 T. P. Azevedo, 1845, p.327, p.329. J. Marques, 
1981, pp.307-309.
5 J. Marques, 2012-2013, p.14 ss..
6 AMAP, MC-552, fl. 129v. A. Bellino, 1900, p.261. 
A. L. Carvalho, 1942, pp.139-140. H. O. Silva, 2004, 
p.218.
7 J. Marques, 2012-2013, p.11-12.
8 J. Marques, 1989, p.15. F. S. Correia, 1939, pp.25 
ss.
9 A.L. Carvalho, 1942, p.129.
10 T. P. Azevedo, 1845, p.327, p.329. A. J. F. Caldas, 
1881, p.398. J. Marques, 2012-2013, p.13.
11 ANTT, Fundo Antigo, n.° 272, fl.174-206v (doc. 
referido por J. Marques). J. Marques, 2012-2013, 
p.13, p.42.
12 Livro do Tombo, fl.14, dito na ‘posse’ da 
Irmandade (doc. referido por A. L. Carvalho). A. L. 
Carvalho, 1942, p.131.
13 A. L. Carvalho, 1942, p.131.
14 B. Ferrão & J. F. Afonso, 2002, p.229.
15 A. L. Carvalho, 1942, p. 129, p.139. A. S. Guima-
rães, 1888, p.16. B. Ferrão & J. F. Afonso, 2002, 
p.229.

16 A. L. Carvalho, 1942, pp.128-130.
17 A. J. F. Caldas, 1881, pp.354-355. J. M. G. Alves, 
1981, p.128.
18 B. Ferrão & J. F. Afonso, 2002, p.229.
19 Informação reportada a 1498. ANTT, Fundo 
Antigo, n.° 272, fls. 205v-206 (doc. referido por J. 
Marques). J. Marques, 1989, p.51. J. Marques, 2012-
2013, p.12. H. O. Silva, 2004, pp.218-219.
20 José Marques troca ‘Baião’, por ‘Barão’, sem ex-
plicar porquê. Estes elementos (A. L. de Carvalho, 
1942, p.129), por terem origem na ‘tradição oral’, 
devem ser atendidos com cuidado.
21 H. O. Silva, 2004, p.218.
22 A. Bellino, 1900, p.261. A. J. F. Caldas, 1881, 
p.398.
23 Estatutos de 1825. ALC, p.139. AMAP, Livro 
11-24-8-7-9.
24 A. Bellino, 1900, p.261. A. J. F. Caldas, 1881, 
p.398.
25 ANTT, Colegiada de Guimarães, docs. par-
ticulares, cx. 8, m. 57, nº. 6 (doc. referido por J. 
Marques). J. Marques, 1981, pp.307-309. O mesmo 
contrato é aludido por T. P. Azevedo, 1845, p.327, 
e A. J. F. Caldas, 1881, p.398, mas com datas 
divergentes.
26 T. P. Azevedo, 1845, p.207. J. Marques, 2012-
2013, p.30...

tas confrarias/irmandades.

f) FINALIDADES
As finalidades do albergue/hospital eram 
o serviço religioso, sob a veneração dos 
dois Santos, e o apoio aos irmãos, na 
vida e na morte.
Além disso, era prestada assistência a 
desprotegidos e abandonados.
O albergue/hospital recolhia os viajan-
tes, sendo nele recebidos ‘passageiros e 
pobres’(22), a quem era dada “pousada e 
lenha, por três dias”.
A noite de Natal foi sempre especial-
mente celebrada(23), com ceia para 
todos: “mendigos recolhidos”, “pobres 
nas celas”, e, ainda nos anos 50 do 
século XX, para os presos da cadeia e os 
frequentadores da Casa dos Pobres.
Segundo um uso antigo, eram também 
recebidas mulheres “velhas e pobres”.
No final do século XIX, viviam no alber-

gue(24) 9 senhoras idosas, sendo-lhes 
dados, “casa, cinco carros de lenha, ceia 
abundante, na véspera de Natal, e ‘rosá-
rios’, nas festividades da Irmandade”.
Hoje, mantém-se a tradição, mas apenas 
duas senhoras pernoitam no albergue.
Abrem a capela, em determinados dias 
da semana, e pedem esmola, para a 
Senhora das Neves.

g) FALECIMENTOS
Um privilégio dos falecidos no albergue, 
negociado entre o Cabido e a Irmandade 
(1459) foi que eles fossem “levados à 
sepultura”, pelo Cabido, no cemitério da 
Colegiada(25).
Aí, o sepultamento era feito(26) “por 
detrás da capela-mor” da igreja, num 
“claustro com alpendrada”, onde havia 
um “pedaço de terra”.

(Continua)
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FUTEBOL À LUPA

JANEIRO...
OU COMO CONJUGAR
DINHEIRO E VITÓRIAS!
TEXTO: VASCO RODRIGUES • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

AS JANELAS DE MERCADO

Chegamos a 2018 e antes de tudo de-
sejemos um feliz ano a todos os nossos 
leitores!
O primeiro mês do ano, no mundo do 
futebol profissional, encerra em si, uma 
particularidade: reabrem-se as janelas 
de transferências e os clubes optam por 
remodelar os seus planteis. Uns reto-
cando áreas tidas como fulcrais, outros 
quase fazendo verdadeiras revoluções 
no seu elenco e ainda outros, fruto de 
dificuldades financeiras vendo sair as 
suas principais pérolas, enfraquecendo 
a vertente desportiva.

O CRITÉRIO, ACIMA DE TUDO

Na página que vamos mantendo no 
digital, há algum tempo, escrevia sobre 
o espanhol Monchi, director desportivo 
da AS Roma. Efectivamente, o modelo 
de trabalho do antigo guarda redes do 
Sevilla é um verdadeiro modo de bem 
actuar no mundo do futebol, principal-
mente no fortalecimento de equipas.

O seu acurado trabalho de prospecção, 
onde gere uma variada rede de olheiros 
(em Sevilha eram 16, em Roma, ainda 
são 10) tem-lhe permitido descobrir 
várias pérolas que permitiram ao clube 
andaluz um inacreditável palmarés de 
cinco Ligas Europa. Para isso, a receita 
foi simples: através de uma relação pró-
xima com o treinador de campo iden-
tificar o jogador que a equipa precisa e 
através dos seus “enviados” perseguir o 
alvo ajustado a essas pretensões.

Assim, chegaram a Sevilla nos últimos 
anos, nomes como Dani Alves, Ivan 
Rakitic, Carlos Bacca, Frederico Fazio, 
só para citar alguns. Acrescente-se que 
estes jogadores foram adquiridos a um 
preço de mercado justo ( se assim po-
deremos dizer) para serem transaccio-

UMA TEMPORADA DE UMA EQUIPA DE FUTEBOL DEVE SER UM PROJECTO A LONGO PRAZO.
OS PERÍODOS INTERMÉDIOS DEVERÃO SER PARA RETOQUES BEM ESTUDADOS E NUNCA PARA 
EXPERIÊNCIAS ARRISCADAS!

nados para os maiores clubes europeus 
a preços sobrevalorizados, gerando uma 
desejada solvência nos cofres do clube.

Além disso, o trabalho integrado que 
era desenvolvido estendia-se também à 
articulação de todos os escalões do clu-
be, com reuniões permanentes entre os 
treinadores dos diversos escalões etá-
rios. Além de propugnarem um modelo 
de jogo unitário, tal acompanhamento 
próximo permitiu que jovens como 
Sérgio Ramos, Jesus Navas ou Alberto 
Moreno atingissem a equipa principal, 
para quase, de imediato, voarem para 
clubes de outras ambições, não sem 
antes ajudarem o seu clube formador a 
enriquecer as suas vitrines com troféus.

Um Exemplo Seguido Na Europa:
Hoje é norma os clubes que querem dar 
um passo competitivo seguirem este 
modo de operar.

Na página de Facebook que tem o 
mesmo nome desta rubrica já mencio-
namos o caso da Sampdoria, que fruto 
de uma teia de olheiros bem urdida, tem 
conseguido descantar jovens talentos 
como Muriel (hoje, curiosamente em 
Sevilla), Skriniar ( no Inter de Milão), 
entre tantos outros. Ou, a nossa bem 
conhecida, escuderia Red Bull que, 
após aturados trabalhos de observação, 
cinge-se a contratar jogadores de idade 
inferior a 24 anos, pois possui como di-
visa a rentabilização desportiva máxima 
para vender com a mais vala financeira 
possível...e os exemplos desta estraté-
gia por essa Europa fora florescem, para 
além destes!

O Vitória: Num Campeonato Tripartido, 
É Imperioso Fazer Isto Bem!

Falemos, agora, do Vitória.
O Vitória que, neste momento, atenden-

© CATARINA MORAIS
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do às afirmações públicas do seu presi-
dente vive uma situação de estabilidade 
financeira. Um Vitória que, indepen-
dentemente dos erros cometidos na 
preparação da presente temporada, tem 
a obrigatoriedade de estabilizar-se em 
lugares europeus e, ambiciosamente, 
aproximar-se às três cabeças da Lerna 
que devora o futebol português.
Contudo, do dizer ao fazer vai uma 
grande distância e para esses passos 
serem dados com segurança, urge 
fortalecer a base!

Base essa que tem de passar por um 
investimento em estruturas de scouting, 
que permitam ao clube ter uma base de 
dados bem definida dos alvos a atacar 
em todos os momentos do mercado.
Efectivamente, os vitorianos têm cons-
ciência que, independentemente da 
recuperação financeira, os argumentos 
económicos de um clube que luta por 
um competição europeia são diame-
tralmente inferiores a um que luta pelo 
mesmo propósito num campeonato 
das cinco principais ligas. Mas, como 
dizemos na nossa página, há “ olheiros 
económicos” capazes de sobrevalori-
zarem-se aos dispendiosos, de modo 
a não tornarem as descobertas de 
jogadores como Bernard Mensah ou 
Raphinha meras excepções que confir-
mam a regra.

O Grande Desafio do Vitória e dos 
Outros

Esse será o grande desafio dos clubes 
que queiram aproximar-se dos que 
lutam pelos títulos... 

Saber comprar e construir o seu próprio 
plantel com alternativas em carteira, 
no momento da realização de um bom 
negócio! Compras essas, jamais feitas 
de modo empírico, mas resultado de 
observações que sejam conducentes 
à apreciação de todos os aspectos do 
jogador, sejam eles técnicos, físicos ou 
psicológicos.

Depois, resistir ao facilitismo e à 

negação de um projecto consistente, 
corporizados na obtenção de jogadores 
cedidos a título de empréstimo! Simulta-
neamente, fazer uma clara selecção dos 
jogadores que actuam nas categorias 
de base, de modo à primeira filtragem 
ser num momento bem anterior à equi-
pa principal, facilitando a existência de 
garantias de êxito.

E com estes preceitos, o mês de Janeiro 
poderá deixar de ser a tortura que o 
Vitória e equipas da sua dimensão vêm 
enfrentando de anos a esta parte... este 
é o caminho teórico, a sua passagem à 
prática é que é a verdadeira economia 
do golo!
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BREVES E INTERESSANTES
FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Vários “sites” e estudos apresentam o 
mês de janeiro como o melhor e mais 
barato para viajar e fazer reservas para 
viagens futuras. Segundo o Hipmuk, 
“site” de pesquisa de voos e de hotéis, 
a maioria das viagens são mais baratas 
em janeiro – podendo ser 20% mais em 
conta do que nos restantes meses. Por 
isso, o primeiro mês do ano é o mais 

barato para explorar o mundo – isto 
se conseguir tirar umas férias depois 
das festas de dezembro. O motor de 
busca de viagens Skyscanner também 
apresenta janeiro como o melhor mês 
para reservar voos baratos, em viagens 
realizadas no primeiro semestre de 2018. 
Os voos internacionais podem aumentar 
56% depois do primeiro mês do ano.

A empresa reconheceu que reduz a 
velocidade dos telemóveis mais anti-
gos quando uma nova atualização de 
software é efetuada, explicando que o 
faz para prolongar a bateria e evitar o 
colapso. As explicações foram insufi-
cientes e, só nos Estados Unidos, foram 
apresentadas nove ações judiciais que 
acusam a Apple de fraude, publicidade 
enganosa e enriquecimento ilícito. A 
empresa garantiu, em comunicado, que 
houve um "grande mal-entendido" e 
pediu "desculpas por ter dececionado" 
os seus clientes, ao mesmo tempo 
que ofereceu um desconto para quem 
trocar a bateria dos seus telemóveis. A 
partir do final de janeiro e até dezembro 
de 2018, mudar a bateria do iPhone 
6 ou um modelo anterior vai custar 
menos 50 dólares, passando dos 79 
dólares para os 29 dólares.

O Blue Boutique Hostel & Suites, no 
Estoril, foi galardoado como o melhor 
hostel da Europa, e o quarto no ranking 
mundial, nos prémios Hostel of the 
Year 2017. Há outros dois alojamentos 
portugueses nos dez primeiros lugares. 
Nesta iniciativa, na qual qualquer hostel 
se pode candidatar consoante um 
registo prévio, este hostel português 
ficou ainda classificado em quatro lugar 
no top mundial de 2017, atrás do The 
Wanderlust Hostel Ko Phangan, na Tai-
lândia, no primeiro posto, e o At The Top 
Hostel, no Dubai, no segundo. Ainda no 
top 10 dos melhores hostels do mundo, 
segundo os prémios Hostel of the Year, 
ficaram outros dois portugueses, o Easy 
Lisbon Hostel no oitavo lugar, e a Casa 
d’Alagoa, de Faro, no nono posto. Quando Elon Musk escreveu no seu 

Twitter que uma das cargas do fogue-
tão Falcon Heavy na missão a Marte 
seria um Tesla Roadster, a maioria 
decidiu não levar o CEO da Tesla e da 
SpaceX a sério. Pois bem, parece que 
Musk pretende levar o compromisso 
até ao fim. Numa série de fotografias 
partilhadas através da sua conta de 
Instagram, Musk mostra o carro da 
Tesla a ser preparado para embarcar no 
novo foguetão da SpaceX. Como conta 
o Digital Trends, a descolagem está a 
ser preparada e, se tudo correr bem, 
o foguetão fará viagem até Marte e 
regressará à Terra sem qualquer neces-
sidade de acompanhamento. Será uma 
questão de esperar que a missão tenha 
início e que o carro não expluda duran-
te a descolagem. Este é, aliás, um dos 
receios já partilhados por Elon Musk.

RUBRICA

APPLE OFERECE   
DESCONTOS PARA 
TROCAR BATERIAS 

O MELHOR HOSTEL 
DA EUROPA 
É PORTUGUÊS

UM TESLA A 
CAMINHO DO ESPAÇO

JANEIRO É O MÊS MAIS BARATO 
PARA COMPRAR VOOS
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De acordo com comunicado do Fantas-
porto, vai haver duas sessões de abertura: 
a primeira logo no dia 20 de fevereiro, que 
recebe a exibição de "Marrowbone", e a 
das secções competitivas, no dia 23, com 
a exibição de "Anna Karenina: Vronsky's 
Story", de Karen Shakhnazarov, realizador 
já distinguido no festival e homenageado 
na edição de 2012. A sessão de encer-
ramento, no dia 03 de março, vai contar 
com a exibição de "Le Fidèle", de Michael 
R. Roskam, que foi o candidato belga ao 
Óscar de melhor filme estrangeiro.

Depois do asteroide Oumuamua com 
o formato de um charuto, em outubro, 
agora é a vez do chamado "Asteroide do 
Halloween", que passará perto da Terra 
em finais de 2018. Com a forma seme-
lhante a uma caveira, o pequeno aste-
roide 2015 TB145 gira em torno do seu 
eixo e passará próximo da Terra, pela 
segunda vez, em novembro do próximo 
ano. A última vez foi em outubro de 2015, 

por altura do Dia das Bruxas - daí o seu 
nome "Asteroide do Halloween". Nesse 
ano, o corpo celeste estava a uma dis-
tância de aproximadamente 480 mil qui-
lómetros - apenas 1,3 vezes a distância 
da Lua à Terra. A proximidade significava 
que o objeto estava mais iluminado, por 
isso, os cientistas europeus, americanos 
e latino-americanos apontaram os seus 
instrumentos para o 2015 TB145.

240 mil milhões de euros. Foi esta a 
conta que uma cidadã norte-americana, 
do estado da Pensilvânia, recebeu. A 
mulher de 58 anos inicialmente colocou 
as “culpas” nas luzes de Natal, mas 
depois de entrar em contacto com a 
fornecedora de energia ficou mais des-
cansada. Perante a estranheza dos va-

lores, a norte-americana pediu ao seu 
filho que contactasse a fornecedora de 
energia e a explicação acabou por tran-
quilizar toda a família. De acordo com 
a Penelec, tudo tinha sido um engano 
no processamento da fatura, nomeada-
mente o acrescento de vários zeros ao 
valor real de cerca de 240 euros.

O primeiro satélite angolano, o An-
gosat, um investimento do Estado 
angolano de 320 milhões de dólares 
(269,6 milhões de euros), foi lançado 
no Cazaquistão, e comemorado em 
Luanda com fogos de artifícios. Angola 
torna-se assim no sétimo país africano, 
ao lado da Argélia, África do Sul, Egito, 
Marrocos, Nigéria e Tunísia, com um 
satélite de comunicações em órbita, 
que entra em período de teste até 
março, aproximadamente. O ministro 
das Telecomunicações e Tecnologias 
de informação, Carvalho da rocha, 
informou que comercialmente 40 por 
cento da capacidade do satélite já está 
reservada. O Angosat foi construído por 
um consórcio estatal russo e foi lança-
do com recurso ao foguete ucraniano 
Zenit-3SLB, envolvendo ainda a Ros-
cosmo, empresa espacial estatal da 
Rússia. Segundo o ministro angolano, o 
Estado angolano estima a recuperação 
do investimento em pelo menos dois 
anos, olhando a valores mínimos de 15 
milhões de dólares.

FANTASPORTO ABRE 
COM "MARROWBONE" 

ASTEROIDE EM FORMA DE CAVEIRA 
PASSARÁ PERTO DA TERRA EM 2018

MULHER RECEBE FATURA DA LUZ 
DE 240 MIL MILHÕES DE EUROS

PRIMEIRO SATÉLITE
ANGOLANO LANÇADO
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1 – QUEM COMANDOU A SEGUNDA INVASÃO 
NAPOLEÓNICA EM PORTUGAL?

a) Napoleão
b) Junot 

c) Wellington 
d) Soult

4 – QUE EXPRESSÃO NÁUTICA FOI SUGERIDA 
POR ALEXANDER BELL PARA SER USADA 
QUANDO SE ATENDE O TELEFONE?
a) Ahoy
b) Over
c) Hi 
d) All aboard

2 – O QUE MUDOU NA PERSONAGEM LUCKY 
LUKE EM 1983?
a) Começou a usar óculos
b) Tornou-se vegetariano
c) Deixou de fumar
d) Deixou de usar armas

5 –QUE PALAVRA DE ORIGEM INUÍTE 
SIGNIFICA CASA?

a) Quiosque
b) Caiaque

c) Anoraque
d) Uglu

3 – QUAL FOI A PRIMEIRA MOEDA A SER 
USADA EM TODA A EUROPA OCIDENTAL?

a) ECU
b) Euro

c) Sestércio 
d) Dracma

6 – QUANTOS TÍTULOS NACIONAIS DE 
FUTEBOL CONQUISTOU O VITÓRIA SC NA SUA 
HISTÓRIA?
a) Um
b) Dois
c) Três
d) Quatro

1 – O ESPELHO
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?

2 – O ESPELHO
Quando a Rita chegou a casa na última 
sexta-feira decidiu tirar uma selfie 
no espelho da sala para publicar no 
Facebook. Mas a fotografia tinha uma 
particularidade: é que a Rita queria 
deixar uma mensagem oculta às 
amigas, por isso pôs-se à frente do 
espelho com um cartaz nas mãos que 
tinha as seguintes palavras: “MAN TOOT 
DEED”.

Quais destas palavras se lê da 
mesma forma se lêssemos o cartaz 
diretamente?

3 – O GALINHEIRO
A senhora Adelaide tem um galinheiro 
muito grande e agora pondera começar 
a vender os ovos na aldeia onde vive. 
Precisa então de fazer contas à vida 
e quer saber quantos ovos terá para 
vender. Ela sabe que uma galinha e meia 
põem um ovo e meio num dia e meio. 

Quantos ovos deverão por sete 
galinhas em seis dias?

Soluções quiz dezembro: 1 – c) Philip 
Marlowe; 2 – d) Arquitetura; 3 – b) 
Montesinho; 4 – a) 27 dias e 08 horas; 
5 – a) Futebol; 6 – d) Argentina.

QUEBRA-CABEÇASQUIZ JANEIRO 2018 Coloque este Presente
no seu sapatinho
ou ofereça um ano de informação.
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no seu sapatinho
ou ofereça um ano de informação.
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ENTRADA LIVRE    ABERTO AO PÚBLICO

SHOWROOM 2018

A Quinta Vila Marita convida a conhecer o seu espaço e os serviços
que tem disponíveis para realizar o seu evento de sonho.

Era uma vez... Atelier, é o nosso novo espaço que concretiza
tudo o que idealiza para o seu dia único e inesquecível.

QUINTA VILA MARITA
Travessa da Samoça
4800-256 SANTA MARIA DO SOUTO

Av. 25 de Abril, loja 4
4805-083 CALDAS DAS TAIPAS

www.vilamarita.com

253087882 / 912 618 183968 133 080 / 968 104 293

ERA UMA VEZ...

eraumavezatelierinfantilvilamarita


