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A alimentação e o erotismo andam 

de mãos dadas. O chef Mário Moreira 
apresenta receitas afrodisíacas.

O famoso humorista passou pelo 
São Mamede CAE e esteve à 

conversa com a Mais Guimarães.

Projeto criado pelo Munícipio 
organizou gala para distinguir o 

talento empresarial.
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"Nada se 
deve fazer 
sem amor"
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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

4 3 187

195.500€

Ferreiros, Braga
AS170198

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

140.000€

Moreira de Cónegos, Guimarães
AS17009

5 2 204 400

3 4 256 3727

399.000€

Nespereira, Guimarães
AS17069

2 722 1949

250.000€

Gondar, Guimarães
ASV18004

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

3 1 34

73.000€

Sande S. Lourenço, Guimarães
ASG18002

874 2 1 65

80.000€

Azurém, Guimarães
ASG18008

40
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Há uns anos atrás, quando ser um puto 
reguila era tido como algo saudável 
e o “miúdo não pára” sinonimo de 
saúde e imensa felicidade, e por ter 
tido o privilégio de ter nascido numa 
pacata zona rural, muitas das minhas 
brincadeiras, e das de quem tem a 
minha idade, decorriam nas ruas perto 
de casa ou então no recreio da escola.

Um dos brinquedos muito populares 
entre os rapazes do meu tempo de 
criança, era, sem dúvida alguma, a 
fisga. Um objeto que permitia projetar 
pequenas (às vezes grandes) pedras 
a longa distância, com algum grau de 
precisão, dependendo da destreza 

do atirador. Um bom atirador de fisga 
andava sempre com os bolsos cheios 
de pedras e os leitos dos ribeirais 
eram ótimos locais para a apanha das 
munições.

Vem esta conversa a propósito 
da descomunal diferença entre as 
brincadeiras de criança de ontem e de 
hoje. No nosso tempo construíamos 
os nossos próprios brinquedos, dando 
asas à nossa imaginação e ao engenho, 
fabricávamos a maioria dos aparelhos 
com que nos divertiríamos, muito a 
sério, com os nossos amigos.

Hoje, desde tenra idade, qualquer 

criança tem acesso a brincadeiras que 
nem a ''obrigam'' a sair de casa para 
se reunir com os amigos a brincar. Os 
telemóveis, tablets, computadores e 
consolas descansam os pais ao mesmo 
tempo que afunilam o conceito de 
vida em sociedade, a socialização das 
nossas crianças.

Fartamo-nos de reclamar da constante 
individualização do ser humano mas, 
quase sempre, optamos pelo que 
nos parece mais seguro e é mais 
cómodo, privando as nossas crianças 
de vivenciarem infâncias em pleno e 
de descobrirem todo o mundo que fica 
fora dos ecrãs.

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
Joaquim Lopes

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

VAMOS FALAR DE FISGAS
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Com um investimento superior a 1 milhão 
de euros, a F2J vê com entusiasmo a 
abertura de portas da sua nova casa. 
O novo edifício situado em Serzedelo, 
numa área de 8000 metros quadrados, 
foi pensado de forma a corresponder às 
mais elevadas expectativas das partes 
interessadas. Os sócios Filipe Silva e José 
Fraga olham para o futuro num misto de 
ansiedade e confiança, orgulhosos do 
caminho percorrido.  

Apostando sempre na inovação e na 
apresentação de novos produtos, a 
empresa, com mais de 20 anos de 
funcionamento, não se inibe perante a 
evolução, antes a acompanha. 

Um crescimento que tem sido gradual 
e sustentado na experiência da equipa 
que, diariamente, se entrega na elabo-

ração de produtos de alta qualidade e 
funcionalidade.

Nas novas instalações, tudo será ainda 
melhor, com as vistas amplas, todos os 
processos de criação fluirão com mais 
naturalidade, toda a produção será feita 
com ainda mais entusiamo e motivação. 

Os últimos trabalhos têm-se desenvol-
vido com mais predominância no norte 
do país e no estrangeiro, nomeada-
mente na construção de espaços para 
empreendimentos como também em 
zonas residenciais.

Na F2J o rigor continuará a ser uma 
exigência permanente. Não cedem 
ao facilitismo. Essa filosofia explica a 
razão da F2J constar como o parceiro 
fundamental de varias empresas entre 

as quais a distinguida como a melhor 
construtora nacional de 2016 pelos “Pré-
mios Construir”, e de estar presente em 
obras emblemáticas praticamente em 
todo o país. Neste momento com obra 
feita ou a concluir em empresas como 
a Imobilasa, Bontaz, Eurostyle, Steep, 
Intraplas, Elis, entre outras.

Numa fase de forte expansão, a empre-
sa promete mostrar mais e melhorados 
produtos e serviços que irão certamente 
surpreender novos e atuais clientes. “Na 
forja já estão novos produtos e a certe-
za de abranger outras áreas do merca-
do”, explicam Fraga e Filipe. É mais um 
passo. Passo que será agora possível 
dar nas novas instalações concebidas 
para albergar a sua estrutura produtiva 
e prosseguir a senda de crescimento 
que sempre lhe esteve associada.

Estrada Nacional 105,
n.o 4790 Pavilhão C - Nespereira

4835-517, Guimarães
Tlf: +351 253 563 415 / 417
geral@f2j.pt   |   www.f2j.pt

F2J A TRABALHAR
NO FUTURO
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TODOS OS MESES
A MAIS GUIMARÃES LEVA 

ATÉ SI
O QUE DE MAIS 

IMPORTANTE ACONTECE NA 
CIDADE BERÇO

E NO CONCELHO!

 COM SINAL MAIS
NESTA EDIÇÃO

34

30

26

24

07
32

12

FUTEBOL FEMININO: O RESSURGIMENTO

À DESCOBERTA DO PRAZER A DOIS

BASQUETEBOL:
A LINHA DE
PRODUÇÃO
PARA O FUTURO

COIMBRA A CIDADE QUE
ENSINA A PALAVRA “SAUDADE”

SÃO CRISPIM E SÃO CRISPINIANO
OS SANTOS, A IRMANDADE, O 

ALBERGUE,
A CAPELA E AS TRADIÇÕES
DE NATAL (CONTINUAÇÃO)HUGO SOUSA

"O PESSOAL DE GUIMARÃES
É MESMO INCRÍVEL"

GALA "GUIMARÃES MARCA"
DINSTINGUIU O TALENTO EMPRESARIAL
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Domingos Bragança, Presidente da 
Câmara Municipal de Guimarães, Luís 
Soares, deputado e presidente da 
Junta de Freguesia de Caldelas e, José 
Machado, presidente da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
das Caldas das Taipas, foram algumas 
das personalidades presentes na 
inauguração.

No espaço, moderno e acolhedor, 
com cerca de 400 metros quadrados, 
são disponibilizados os mais variados 
serviços clínicos, sendo de destacar 
também o facto de, na CEF Taipas, estar 
integrado o primeiro posto de colheitas 
dos Laboratórios Germano de Sousa nas 
Caldas das Taipas, com a possibilidade 
de serem efetuadas recolhas desde as 
7.30h até ao período da tarde.

Entre as diferentes consultas de 
especialidade, realizadas por médicos 
conceituados, destacam-se a Cirurgia 
Geral e Cirurgia Vascular, Cardiologia, 
Clinica Geral, Dermatologia, Endocrinolo-
gia, Fisiatria, Ginecologia, Hipnose Clínica, 
Medicina Estética, Medicina Dentária, 
Medicina Interna, Neurocirurgia, Nutrição, 
Neurologia, Ortopedia, Oftamologia, 
Otorrino, Pediatria, Podologia, Psiquiatria, 
Psicologia, Pneumologia, Terapia da Fala, 
Terapia Ocupacional e Urologia.

A CEF-Taipas Saúde – Centro Médico 
disponibiliza também um serviço de 
Fisioterapia e Massagens, Osteopatia, 
Hidroterapia, Pressoterapia, Enferma-
gem, Ensino Especial, Ginástica Respi-
ratória, Hidrocinesiterapia, Reabilitação 
após AVC, Reabilitação pós Operatória, 
Medicina tradicional Chinesa (acupun-
tura, Mesoterapia), Reiki, Reeducação 
Postural Global, Tratamento por ondas 
de choque, Fisioterapia para utentes 
com Alzheimer, Parkinson ou Esclerose 
Múltipla. 
Tem também Medicina no Trabalho, 

CEF - Taipas Saúde
Centro Médico 

Rua Nova dos Bombeiros
Caldas das Taipas
Tel: 253 579 825

Horário de funcionamento
Dias úteis: 7h30-20h00
Sábado: 8h00 - 12h30

A CEF-TAIPAS SAÚDE – CENTRO MÉDICO, INAUGUROU AS SUAS NOVAS INSTALAÇÕES NO 
EDIFÍCIO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS EM CALDAS DAS TAIPAS.

através da parceria estabelecida com a 
Controlsafe. O CEF Taipas tem protocolo 
com várias companhias de seguros para 
acidentes de trabalho, viação e pessoais, 
e seguros de saude, tais como Multicare, 
Medicare, wells, SAMS QUADROS, 
MEDIS CTT, PT-ACS, CGD, entre outros. 
Os sócios dos Bombeiros Voluntários 
das Taipas e funcionarios de empresas 
com protocolos com a CEF Taipas 
têm também descontos nos serviços 
prestados.

Ao domicílio são também facultados 
os serviços de Enfermagem, Eletrocar-
diogramas, Fisioterapia, Clinica Geral, 
Podologia e as Análises Clinicas.

A CEF – Taipas está ainda habilitada 
a realizar Exames Psicotécnicos, bem 
como efetua testes de Intolerância 
Alimentar.

Fernanda Silva, podologista, e Cristiana 
Silva, técnica de análises, são irmãs e 
responsáveis pelo Centro Médico. O 
facto de terem formação na área da 

saúde foi um dos fatores que contribuiu 
para que, em 2015, tivessem “agarrado 
neste projeto” e o transformassem 
num caso de sucesso. O outro fator 
foi, segundo as responsáveis, o intenso 
trabalho realizado de aproximação à 
população e às empresas da região.
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O FAMOSO HUMORISTA HUGO SOUSA PASSOU PELO SÃO MAMEDE CAE E ESTEVE À CONVERSA COM 
A MAIS GUIMARÃES. ESPETÁCULO CONTOU COM ATUAÇÕES DE EDUARDO MADEIRA, JEL, GUILHERME 
DUARTE E JOÃO SEABRA E ESGOTOU A SALA DE ESPETÁCULOS.

HUGO SOUSA
"O PESSOAL DE GUIMARÃES É MESMO INCRÍVEL"

ENTREVISTA

TEXTO: LUÍS FREITAS • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Terminaste em janeiro a turnê “On The 
Rocks”, que balanço fazes deste conjun-
to de espetáculos?

Foi muito fixe. Começou em Guimarães, 
depois percorremos uma série de 
cidades, como Porto, Lisboa, Aveiro, 
Coimbra, Londres… Foi muito positivo. 
Entretanto arrancamos com as "Stand 
up Sessions" e até já fizemos dois 
espetáculos. Agora ando a escrever 
piadas novas, mas não sei se é para 
mais "Stand up Sessions" ou se para 
fazer um novo solo, mas logo se verá.

Começaste em Guimarães o “On the 
Rocks” e já tens uma vasta experiência 
a atuar na cidade berço. És sempre bem 
recebido?

Sim, claramente. Já fiz espetáculos em 
vários locais da cidade. O pessoal de 
Guimarães é mesmo incrível, é malta 
que sabe receber. Sabes que eu tenho 
uma costela vimaranense, porque o meu 
avô nasceu em Guimarães e era adepto 
fervoroso do Vitória e na altura eu ia com 
ele ver os jogos ao estádio. Ganhei uma 
grande simpatia pelo clube. Cheguei a ir 
ver alguns jogos contra o Benfica (clube 
do coração de Hugo Sousa) e era das 
únicas vezes que ele falava para mim 
de uma forma mais séria: “se o Benfica 
marcar, ai de ti que festejes”.

“O MEU AVÔ NASCEU 
EM GUIMARÃES E ERA 
ADEPTO FERVOROSO DO 
VITÓRIA”

“ACHO QUE CADA VEZ 
HÁ MAIS E MELHORES 
HUMORISTAS EM 
PORTUGAL”

Há público que gosta mais de um, ou 
de outro. O mais engraçado é ver o 
João Seabra, porque ele está sempre 
a falar de Braga, qualquer dia vai 
levar “porrada”, era giro… Eu gostava. 
Consegui fugir bem à pergunta (risos). 

Em relação ao "Stand up Sessions", 
como é que surgiu e em que consiste?

Este é um espetáculo de comédia 
stand up no seu formato clássico. Há 
um apresentador, que sou eu, e depois 
cada um faz 15 ou 20 minutos. É mais ou 
menos como o "Levanta-te e Ri".

Entre o Eduardo Madeira, o Jel, o Gui-
lherme Duarte e o João Seabra, quem é 
que realmente tem mais piada?

Isso é um bocado difícil de dizer porque 
a comédia é um bocado como a música. 

Em que papel te sentes mais confortá-
vel, a fazer stand up ou a apresentar?

É mais ou menos a mesma coisa. 
Num espetáculo de comédia, seres 
apresentador ou comediante é 
praticamente o mesmo. A única 
diferença é que o apresentador chama 
os outros. Eu entro, digo piadas, chamo 
o próximo. Tenho sempre o papel de 
entreter, só que enquanto apresentador 
tenho que saber o nome do gajo que 
vem a seguir (risos).

Em que fase se encontra o humor em 
Portugal? 

Acho que cada vez há mais e melhores 
humoristas em Portugal. Isto agora está 
diferente do que quando, por exemplo, 
apareceu o "Levanta-te e Ri". Nessa 
altura passou a ser moda algo que 
não havia. Hoje em dia, quem fizer o 
exercício de ouvir algumas piadas do 

Levanta-te e Ri, não consegue achar 
muita piada, porque agora há piadas que 
já são muito básicas. A malta agora com 
o Youtube tem referências de todos os 
comediantes estrangeiros e por isso, na 
minha opinião, a comédia está a andar 
para a frente.

Com o surgimento dos novos media, 
digitais, o humorista sente-se obrigado 
a adaptar-se a cada dia que passa?

Sim, as redes sociais, por exemplo, são 
uma ferramenta de trabalho muito 
importante dos humoristas. A malta hoje 
em dia já não precisa muito da televisão. 
O Twitter, por exemplo, é uma ferramenta 
muito importante para os humoristas. 
Para mim é a melhor rede social. Agora 
os humoristas têm que andar por estas 
plataformas para promoverem o seu 
trabalho. Eu quando coloco coisas nas 
redes sociais, é porque me divirto.

Fazem falta mais programas de humor 
em Portugal?

Espero muito mais música. Eu acho que 
sim. No Youtube já há alguns. Mas a 
televisão parece-me que aposta sempre 
nos mesmos formatos, principalmente 
os três canais generalistas. A SIC Radical 
e o Canal Q fazem algumas coisas 
diferentes, mas o humor aí é um bocado 
complicado porque não há verbas para 
fazer uma produção grande. Tens que 
estar sujeito ao caché que te dão, que 
geralmente é baixo.
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O festival com que arranca o ano da 
dança chama-se Guidance e é em 
Guimarães. Este ano há um cartaz bem 
preenchido com gente de diferentes 
latitudes e backgrounds, com dose 
dupla de Rui Horta, Wayne McGregor a 
arrancar e o regresso de Marlene Mon-
teiro Freitas.

O criador britânico, Wayne McGregor 
(que assinou obras experimentais, 
coreografou musicais e desfiles de 
moda e colaborou em experiências tão 
díspares como os filmes de Harry Potter 
ou os concertos dos White Stripes), abriu 
no dia 01, partindo de algo tão pessoal 
como o seu próprio ADN para criar um 
trabalho em que afirma a importância do 
corpo enquanto "tecnologia de ponta", 

multiplicando essa evidência em palco.

Explorar o arquivo vivo que é um 
corpo criativo para lançar pistas para o 
que há-de vir é uma linha de força no 
pensamento de Rui Horta, coreógrafo 
em destaque nesta edição do festival, 
que se prolonga até 10 de fevereiro. A 
solo é possível vê-lo interpretar “Vespa” 
(na Black Box da Plataforma das Artes, 
no dia 07), uma reposição da obra que 
marcou o seu regresso aos palcos, pas-
sados 30 anos, no dia dos seus 60 anos, 
em 2017. Rui Horta estreou, no dia 03, 
“Humanário” integrando 40 intérpretes 
amadores, numa criação conjunta com o 
maestro Tiago Simães.

"No ‘Humanário’ procurei um encontro 
com pessoas, com a comunidade - o 
outro, aquele que me diz algo e que eu 
quero descobrir. Fiz uma audição com 
um único mote: encontrar pessoas que 
soubessem ou quisessem cantar e não 

GUIDANCE
O TEMPO DOS CORPOS
QUE DANÇAM

"DECIDIMOS INVESTIR 
NUM PAÍS DO SUL, PARA 
PERCEBER COMO PODE 
A ARTE RESISTIR EM 
CONDIÇÕES DE EXTREMA 
FRAGILIDADE E MESMO 
ASSIM MOSTRAR-SE 
GRANDIOSA NA SUA 
DIVERSIDADE” RUI TORRINHA

TEXTO:  RUI DIAS

© PAULO PACHECO
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"JAGUAR" É UMA 
OPORTUNIDADE ÚNICA 
PARA VER O TRABALHO 
DA COREÓGRAFA 
PORTUGUESA QUE 
RECENTEMENTE RECEBEU 
O LEÃO DE PRATA DA 
BIENAL DE VENEZA

tivessem receio de estar em cena. Por 
isso o meu cúmplice neste projeto foi 
um jovem maestro, o Tiago Simães. 
Encontrei um grupo totalmente inespe-
rado, muito jovem e integrando desde 
amadores a profissionais", explica Rui 
Horta. E sublinha: "Só podes fazer este 
tipo de obras quando estás muito próxi-
mo e sintonizado com as estruturas que 
te acolhem. E se não tiver contornos de 
celebração, não vale a pena."

"Rui Horta é um coreógrafo com uma 
ligação umbilical à cidade – todas as sua 
peças foram apresentadas na cidade - e 
a obra que vai estrear nesta edição co-
meçou a ser pensada a partir deste lugar 
onde o festival se compõe. Além disso, 
é um exemplo de reinvenção enquanto 
criador numa edição dedicada à ideia de 
criação de futuros”, afirma Rui Torrinha, o 
diretor do festival sobre o coreógrafo em 
destaque.

Em “O Limpo e o Sujo”, no segundo 
dia do Festival, Vera Mantero, Volmir 
Cordeiro e Elizabete Francisca criaram 
uma ecologia de si próprios que é um 
trabalho coreográfico, uma dança. A 
partir de Almada Negreiros, Joana von 
Mayer Trindade & Hugo Calhim Cristóvão 
criaram, “Da Insaciabilidade no Caso ou 
ao Mesmo Tempo Um Milagre”, que subiu 
ao palco no dia 03. Marlene Monteiro 
Freitas em colaboração com Andreas 
Merk, num "um cruzamento de inspi-
rações que brotam muitas vezes sem 
controlo e que fazem da arte o que ela 
deve ser", revelam-nos “Jaguar”, no dia 
09, no pequeno auditório do CCVF. Uma 
oportunidade rara para ver em palco a 
coreógrafa que recentemente foi distin-
guida com o Leão de Prata da Bienal de 
Veneza.

A peça de Patricia Apergi, Cementary, 
no grande auditório do CCVF, no dia 08, 

remete para um lugar imaginário. A cria-
dora que esteve em residência artística 
no Centro de Criação de Candoso e já se 
apresentou no festival em 2015, e aqui 
continua a explorar um tópico central 
na sua obra, a cidade como lugar de 
caos. Da Grécia chega também “Titans”, 
que vai ao palco no dia 10, na Black Box 
da Plataforma da Artes, assinalando a 
estreia em Portugal de Euripides Laskari-
dis. "Decidimos investir num país do Sul, 
para perceber como pode a arte resistir 
em condições de extrema fragilidade e 
mesmo assim mostrar-se grandiosa na 
sua diversidade”, comenta Rui Torrinha.

O Guidance termina a 10 de fevereiro 
com um regresso da companhia belga 
Peeping Tom, que vem apresentar “Va-
der” (Pai), no dia 10, no grande auditório 
do CCVF, parte de uma trilogia em torno 
da família, de que já vimos “Moeder” 
(Mãe), e que tem prometido para 2019, 
“Kideren” (filhos).
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GUIMARÃES ARTE E CULTURA
FEVEREIRO 2018

AGENDA

O OUTRO LADO DAS 
ONDAS
DE 09 A 16 DE FEVEREIRO
Paço dos Duques de Bragança

O Paço dos Duques de Bragança vai 
receber uma instalação interativa entre 
os dias 09 e 16 de fevereiro. “O Outro 
Lado das Ondas” é um diálogo sonoro 
entre Portugal e Colômbia.

JOSEPHINE FOSTER
16 DE FEVEREIRO - 23H00
Café Concerto do CCVF

Músicas intemporais chegam ao 
Café Concerto pela voz sublime de 
Josephine Foster que canta um folk 
eterno. Josephine Foster apresenta-se 
num concerto que encantará o público 
com inebriantes canções folk, que 
emanam uma aura sonhadora.

SOFIA ESCOBAR
17 DE FEVEREIRO - 21H00
São Mamede - CAE

A Filarmónica Juvenil de Braga convoca 
a vimaranense Sofia Escobar para um 
grande concerto que terá também 
um cariz solidário. Parte da receita irá 
reverter a favor do projecto solidário 
“Novelos de afectos – Meadas de 
partilha“.

NOCTURNO
16 E 17 DE FEVEREIRO 
Grande Auditório do CCVF

“Nocturno” tem música original de João 
Godinho, na qual o piano é usado não 
apenas como instrumento melódico, 
mas também como veículo de sons ora 
encantatórios, ora aterradores. 

MARCO GÉNIO
17 DE FEVEREIRO - 22H0
Multiusos de Guimarães

O Multiusos de Guimarães recebe o 
artista vimaranense Marco Génio para 
um concerto cheio de cor, alegria e 
solidariedade que dará a conhecer a 
nova digressão do músico.

QUADRA
27 DE FEVEREIRO - 22H00
CAAA

O CAAA acolhe mais um concerto do 
ciclo EGO com os portugueses Quadra 
a fazer as honras da casa.

SÓCRATES
17 DE FEVEREIRO - 21H30
Centro Comunitário de S. Torcato

Partindo da obra Fédon de Platão, 
“A Morte de Sócrates” junta a figura 
reinventada de Sócrates (Albano 
Jerónimo), e dos seus fiéis amigos, 
Paulo (Paulo Pinto), Pedro (Pedro 
Lacerda), Maria (Raquel Castro) e Ana 
(Ana Bustorff).

GUIDANCE
ATÉ DIA 10 DE FEVEREIRO   
Vários locais

Até dia 10, Guimarães recebe a 
8.ª edição do GUIdance - Festival 
Internacional de Dança Contemporânea, 
convocando nomes incontornáveis 
como Wayne McGregor e Peeping Tom 
a abrir e a encerrar, respetivamente, o 
festival. 

RUI SINEL DE CORDES
10 DE FEVEREIRO - 22H00
São Mamede - CAE

Há um ano “isolado” na capital 
britânica, Rui Sinel de Cordes chega 
a Portugal com novo espectáculo na 
manga. “London Eyes” sobe ao palco 
do São Mamede CAE. O polémico 
humorista português está de regresso a 
Guimarães pela terceira vez.

JOSÉ MIGUEL
24 DE FEVEREIRO - 19H00
Casa do Povo de Briteiros S. Salvador

O "Convívios ao Piano" recebe a 
atuação de José Miguel Borges. Um 
ciclo musical que contará com muito 
mais que pianistas.
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Os caminhos cruzam-se quando 
há objetivos comuns.

O Mais Guimarães e a DECO, a 
Associação Portuguesa para a 
Defesa do Consumidor esta-
beleceram um protocolo de 
colaboração.

Este acordo entre a DECO - 
Delegação Regional do Minho 
e o Mais Guimarães tem como 
principal objetivo principal infor-
mar e esclarecer os consumido-
res, uma preocupação que une 
estas duas entidades.

Passo a passo, vamos trans-
formando os nossos meios em 
espaços de partilha e de conhe-
cimentos, algo que está sempre 
presente na nossa atitude e é 
objetivo primeiro de todos os 
que fazem parte deste grupo de 
trabalho.

Esta parceria com a DECO é 
algo que muito nos contenta e 
que surge naturalmente, fruto 
do nosso esforço diário em 
informar e esclarecer os vima-
ranenses, tal como a Associa-
ção Portuguesa de Defesa do 
Consumidor faz relativamente 
aos direitos do consumo. Os 
caminhos cruzam-se quando há 
objetivos comuns.

A parceria estabelecida entre 
este grupo de comunicação e 
a DECO resultará na publicação 
regular de uma rubrica designa-
da "Espaço do Consumidor” no 
Jornal e Revista Mais Guima-
rães, conteúdos que também 
estarão disponíveis nos nossos 
meios online, nomeadamente 
no nosso site em www.maisgui-
maraes.pt.

Continuaremos a esforçar-nos 
por fazer o nosso melhor, todos 
os dias, e outras parcerias surgi-
rão, naturalmente, nos próximos 
tempos.

Desde fevereiro de 1974, data da nossa 
criação, que a DECO representa e 
defende os consumidores portugue-
ses. Há mais de 40 anos que a DECO 
aposta na proximidade, apoiando os 
consumidores, através da sede em Lis-
boa e de delegações por todo o país.  

A DECO procura estar ao lado de todos 
os consumidores, acompanhando 
sempre as alterações, complexidades 
e agressividade do mercado. Assim, 
ouve-os, acompanha-os e, sobretudo, 
defende-os e representa-os, exigindo 
continuamente a reposição dos seus 
direitos.

Para além da representação, a for-
mação e a educação do consumidor 
tornam-se atividades fundamentais da 
DECO que, através da DECO Forma e 
DECOJovem, reforça o nosso compro-
misso de trabalhar para uma geração 
de consumidores mais informada, 
mais consciente dos seus direitos e 
dos mecanismos existentes para a sua 
afirmação e defesa. 

A DECO presta ainda especial apoio ao 
consumidor economicamente vulne-
rável através do Gabinete de Proteção 
Financeira que é hoje parte fundamen-
tal da nossa atividade e reflete a nossa 
preocupação crescente com os proble-
mas e dúvidas financeiras das famílias 
portuguesas.

Ao longo destas quatro décadas temos 
sempre lutado pelos direitos e interes-
ses dos consumidores e experimentado 
novas formas de pressão e protesto, 
como são as petições públicas. As co-
laborações e protocolos com os órgãos 
de comunicação social, autarquias e 
Juntas de Freguesia têm sido, igual-
mente, estratégias desenvolvidas para 

estarmos mais perto dos consumidores 
de todo o país. 

Em 2017, 405 mil consumidores portu-
gueses recorreram à DECO para procu-
rar informação e apoio para a resolução 
dos seus conflitos, sendo que 80% 
desses consumidores conseguiram ver 
o seu conflito resolvido. Na sequência 
destas reclamações os consumidores 
portugueses pouparam 1 milhão e 25 
mil euros.

Os setores mais reclamados foram as 
telecomunicações, a compra e venda, 
os serviços de energia e água e os 
serviços financeiros. 

O ano passado foi especialmente im-
portante no setor dos transportes públi-
cos coletivos, uma vez que duplicou o 
número de reclamações recebidas pela 
DECO. Cerca de três mil portugueses 
denunciaram, inclusivamente na nossa 
plataforma queixasdostransportes.pt, 
os atrasos, cancelamentos, supressão 
e alteração de percursos e horários dos 
transportes. 

No transporte aéreo, o caso RYANAIR 
merece particular referência. Em Se-
tembro, milhares de passageiros viram 
o seu voo cancelado. A DECO, repre-
sentando os consumidores junto desta 
operadora, conseguiu que recebessem 
a devida indemnização, num total de 35 
mil euros.  

Conflitos ou problemas de consumo, 
dúvidas, denúncias? Procure o nosso 
apoio e informação, quer presencial-
mente, na Delegação Regional do 
Minho situada na Av. Batalhão Caça-
dores 9 em Viana do Castelo, quer por 
telefone para o 258 821 083 ou ainda 
para deco.minho@deco.pt.

ESPAÇO DO 
CONSUMIDOR

A MISSÃO DA DECO – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A DEFESA 
DO CONSUMIDOR É DEFENDER OS DIREITOS E LEGÍTIMOS 
INTERESSES DOS CONSUMIDORES, CONTRIBUIR PARA RESOLVER 
OS SEUS PROBLEMAS E AJUDÁ-LOS A EXERCER OS SEUS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS.
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Noite de gala no São Mamede CAE 
juntou as várias empresas que se 
associaram ao “Guimarães Marca”. Por 
entre os vários momentos de perfor-
mance, foram distinguidas as empre-
sas que mais se destacaram.

O projeto “Guimarães Marca”, criado 
pelo Departamento de Desenvolvimen-
to Económico da Câmara Municipal 
de Guimarães organizou, na noite de 
quinta-feira, 18 de janeiro, uma gala 
que distinguiu as empresas aderentes 
que mais se destacaram em diversas 
categorias, para além personalidade e 
revelação do ano.

“Quanto mais competitivo e atrativo o 
nosso território for, mais competitivas 

são as vossas empresas”, afirmou 
Ricardo Costa, dirigindo-se aos 
empresários presentes na gala. O 
vereador projetou o futuro e lembrou 
a Incubadora de Base Industrial (Pev 
Factory), cujo edifício está “praticamen-
te comprado” e onde vai ser criado um 
ambiente “propício às novas tecnolo-
gias” e onde se poderá solucionar o 
maior problema que afeta as empresas 
presentes na gala: a falta de recursos 
humanos especializados, através de 
uma academia para a industria.

Ausente da gala, Manuel Caldeira 
Cabral, ministro da economia, fez 
questão de gravar um vídeo deixando 
palavras de incentivo ao projeto: “quero 
aplaudir a iniciativa pelo destaque 

GALA "GUIMARÃES MARCA"
DINSTINGUIU O TALENTO 
EMPRESARIAL
TEXTO:  LUÍS FREITAS • FOTOGRAFIA: JOÃO BASTOS

que dá às empresas desta cidade e à 
presença destas empresas no mundo”. 
Caldeira Cabral destacou ainda o papel 
destas empresas na economia portu-
guesa, que está “com um bom ritmo de 
crescimento, com as as exportações 
a atingirem o valor mais elevado de 
sempre”. Em Guimarães, as exportações 
representam cerca de 1/3 do volume 
total de negócios.

A noite encerrou com um longo 
discurso de Domingos Bragança. 
O presidente da Câmara Municipal 
de Guimarães quer “erguer toda a 
comunidade empresarial envolvida com 
a potenciação de todos os recursos 
de Guimarães”. Bragança lembrou que 
“estamos a presenciar uma quarta 
revolução industrial, que é a conver-
gência do digital, físico e biológico” e 
desafiou a que cada empresa tenha 
mais consciência para a ecologia.

Com vários momentos de dança, 
ginástica, música e pintura, houve 
tempo para destacar projetos como 
a Refood, que se juntou à Guimarães 
Marca e recebeu o desperdício prove-
niente do jantar da gala, que se ficou 
pelos 12 quilogramas. Outros projetos 
de sustentabilidade, como a segurança 
rodoviária, as campanhas de cons-
ciencialização do consumo de álcool 
e caminhadas solidárias temáticas 
mereceram um relevo especial. A SMSA 
Sebastião Martins foi também alvo de 
uma menção honrosa.

As distinções foram atribuídas por uma 
equipa de jurados composta por Joana 
Garoupa, Diretora de Comunicação 
Institucional da Galp, Joaquim Lima, 
Diretor Geral da APCOR – Associação 
Portuguesa de Cortiça, Patrícia Canané, 
Diretora Técnica e Consultora Sénior em 
mercados e internacionalização na ABS 
Consulting, e Carlos Paz, professor no 
ISEG – Instituto Superior de Economia 
e Gestão.
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Prémio Qualificação:

Lameirinho

Prémio Exportação:
AMF Safety Shoes

Prémio Inovação:
Solinhas

Prémio Investimento:
JF Almeida

Prémio Sustentabilidade:
Guimarpeixe

Prémio Revelação:
Pé de Chumbo

Prémio Internacionalização:
Apertex

Prémio Inclusão Social:
Curtipol e SMSA Sebastião Martins

Prémio Personalidade:
Projeto 3B's - Universidade do Minho
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13 CORAJOSOS PARTICIPANTES JÁ DISSERAM "SIM"

RE/MAX VITÓRIA LANÇOU DESAFIO
“APRENDIZ DE VITORIOSO”

INICIATIVA

No passado dia 29 de janeiro, a RE/
Max Vitória lançou um desafio inovador. 
Esta promete ser uma “oportunidade 
que vai mudar claramente a vida do 
vencedor, e de todos os que também já 
aceitaram embarcar na iniciativa”.

O programa foi apresentado por Filipe 

Carvalho, responsável pela RE/MAX 
Vitória, que deu as boas vindas aos 13 
corajosos participantes que disseram 
“sim”. Estas 13 pessoas com diferentes 
perfis, deram já um passo em frente, 
rumo a uma carreira na área do 
imobiliário!

Este desafio consiste na participação no 
“Aprendiz de Vitorioso”, um programa de 
formação e desenvolvimento criado pelo 
Grupo RE/MAX Vitória e que tem como 
objetivo “dar aos concorrentes todas as 
condições para desenvolverem o seu 
próprio negócio na área do imobiliário, 
e serem bem-sucedidos, pessoal e 
profissionalmente.”

Durante 3 meses, ao participantes 
vão, segundo Filipe Carvalho, “adquirir 
competências e desenvolver a estrutura 
base que lhes permita gerar resultados 
no negócio imobiliário, tornando-se 
financeiramente independentes com o 
próprio negócio.”

Os "Aprendizes" vão desenvolver uma 
estrutura de negócio próprio no ramo 
imobiliário, usufruir de um programa de 
formação e estágio no Grupo RE/MAX 
Vitória, com o apoio de uma estrutura 
com mais de 10 anos de experiência. O 
vencedor do programa terá direito ainda 
a um prémio monetário de 2.000€, um 
ano de seguro de trabalho e formação 
na Universidade Católica, um dos 
parceiros deste programa.

Segundo Filipe Carvalho, “este é o 

“ESTE É O MOMENTO 
IDEAL PARA ENTRAR NA 
ONDA”

momento ideal para entrar na “onda” do 
negócio imobiliário. O negócio imobiliário 
teve em 2017 um dos melhores anos 
de sempre e em 2018 prevê-se que os 
resultados sejam ultrapassados. Um 
estudo com as tendências para 2018, 
estima que o valor de investimento em 
imobiliário chegue aos 2,6 mil milhões 
de euros, outro valor recorde depois de 
ter atingido os 2,2 mil milhões de euros 
em 2017. Aliás, não é por acaso que se 
estima que em 2018 aumente em 50% 
o número de profissionais neste sector. 
É agora a hora, de surfar esta onda 
favorável”.

Este é um programa exclusivo do Grupo 
RE/MAX Vitória dirigido a pessoas 
que querem trabalhar, interessam-se 
por desenvolver um negócio próprio 
apoiado por uma estrutura/grupo e que 
pretendem fazer uma mudança no seu 
percurso profissional. Este programa 
foi especialmente desenvolvido para 
os participantes, independentemente 
das suas competências, experiência ou 
área de formação. Este é literalmente 
um programa que entrega a “cana de 
pesca” e que não aceita desculpas 
(“que sou demasiado velho”, “que não 
tenho experiência”, “que sou demasiado 
novo", etc).  É um programa desenhado 
para  quem acredita que as suas 
caraterísticas não são uma limitação!
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Uma das participantes neste desafio 
realçou: “A minha principal motivação 
para me inscrever neste projeto teve a 
ver com o plano de acompanhamento 
que o programa prevê. Apesar de 
estarmos a desenvolver uma estrutura 
que dá corpo à nossa pretensão de 

sermos empreendedores, sentimos 
que, para além de não estarmos 
sozinhos, vamos ter uma equipa de 
apoio com formação em gestão de 
equipas e coaching que nos vai orientar 
e ajudar na concretização dos nossos 
objetivos”.

Esta apresentação pública decorreu 
na Academia RE/MAX Vitória, na 
Avenida D.João IV em Guimarães e, 
pela curiosidade e interesse que já 
manifestou, promete ter brevemente 
uma nova edição (prevista para Maio de 
2018).

Se gostaria de saber mais, poderá 
obter mais informações na sede da 
RE/MAX Vitória em Guimarães, na 
Avenida D.João IV, pelo 253 421 390 
ou www.gruporemaxvitoria.pt.

A diretora Comercial da RE/MAX 
Vitória em Guimarães e uma das 
"mentoras" reforçou que esta é uma 
oportunidade única, por vários motivos, 
mas principalmente pela componente 
de acompanhamento. Diariamente, 
os participantes têm o apoio de uma 
pessoa para os ajudar a definir e a 

alcançar os objetivos, através de 
reuniões semanais sob o formato de 
sessões de coaching. O objetivo é 
dotar os participantes de ferramentas 
e competências (hard skills e soft skills) 
que os vão permitir ter a atitude certa 
no momento de servir os clientes e 
concretizar negócios.

MAURÍCIA PORTELA

ANABELA SEABRA
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Pais, o que se passa convosco no 
que entendem por aprendizagem dos 
vossos filhos? Porquê esta pressão 
para que os professores atribuam aos 
vossos filhos as notas que estes não 
merecem? Onde foram buscar esta 
novel ideia de que a nota não precisa 
expressar aprendizagem? Que fe-
nómeno se intrometeu na qualidade 
progenitora, que, pura e simplesmente, 
os leva a borrifar-se para a educação 
inscrita no corpo e na mente? E que, 
em sequência, procuram tornear, por 
estratégias ínvias – inclusive usando 
expedientes escondidos nas regras e 
leis –, de onde não falta uma miserável 
pressão ao professor para, dessa forma, 
surgir uma imerecida classificação final 
da filho ou filha?

Pior ainda, vangloriam-se! Vangloriam-
-se como excelsos vencedores de uma 
contenda. Quando, através de esque-
mas e habilidades saloias, conseguem 
alterar uma nota no menino e da meni-
na, estes pais exaltam-se como tendo 
realizado um feito! Ah e tal, o professor 
“xis” ia reprovar a minha cachopa mas 
eu agi. Fui por aqui e por ali, mexi os 
cordelinhos. Falei com fulano de tal que 
conhece sicrano e sabe como se deve 
fazer para o professor ‘ser obrigado’ a 
passar. O professor começou a dizer 
que não mas quando viu que eu ia 
infernizar-lhe a vida… olha que remédio 
teve: passou-a! É assim, se uma pessoa 
não está atenta não consegue nada. 
Temos de ser espertos. (Parêntesis para 
dizer que esta eufórica e triunfante con-
versa foi escutada num café da cidade 
de Guimarães).

É evidente que não se pretende afirmar 
que este quadro é generalizável. De 
todo, não é. Trata-se de uma minoria 
que por ser, cada vez mais, recorrente 
e desinibida, tende a tronar-se impor-
tante. É possível afirmar, sem que de 

um preconceito se trate, que este papel 
de “grande educadora pela via da nota 
final” está, há muito, assumido pelas 
mães das crias. É claramente observá-
vel e assaz verdadeiro que, em todos 
os anos escolares, a maior parte dos 
encarregados de educação não usam 
da palavra numa reunião coletiva. Mas, 
fechado o tempo vivido em silêncio 
de informações, sobram horas extras 
de reunião individual para o diretor de 
turma. Os problemas coletivos nunca 
chegam à importância da questão in-
dividual. Por outras razões, percebe-se 
que os pais que mais vezes solicitam 
reuniões individuais com os professores 
fazem-no, regra geral, como estratégia 
de aproximação e gestação de laços. 
Há muito que se sabe que existe uma 
correlação entre notas de alunos e a 
frequência de visitas dos encarregados 
de educação aos professores. Quantas 
mais visitas, melhores notas. Os pais 
atuais sabem disso.

É sabido que a escola não anula de-
sigualdades culturais à partida. Antes 
eliminasse. Mas parece ser uma tragé-
dia observar que quem não nasceu em 
berço de livros e cultura continue sem 
entender que todo o conhecimento 
advém do trabalho. Nas classes mais 
baixas continua a persistir o mito do 
talento e da inspiração. Acontecerá, por 
vezes, um Alfred Newton ou um Albert 
Einstein mas, como está bom de ver, 
isso é raro. E, mesmo esses, trabalha-
ram muito para que a ‘inteligência’ os 
tocasse. São dois bons exemplos de 
como ‘não há uma boa inspiração que 
não custe muita transpiração’. Mas tal 
parece passar ao lado desses pais para 
quem a nota final não tem que revelar a 
qualidade e aprendizagem do filho.

Para tal procuram-se formas simples 
que passam pela obtenção ilegítima de 
notas escolares. O mais grave é que, 

se por um lado os professores já estão 
atados por uma camisa-de-força no 
qual o aluno é rei e senhor do espaço 
escolar, o seu papel enquanto peda-
gogo torna-se ainda mais fragilizado 
quando o papel dos progenitores é o 
da procura da facilitação e da oportu-
nidade simplificada. Toda esta situa-
ção mina a escola e os seus agentes, 
transformando-os em componentes 
manipuláveis do sistema. 

Nesta pequena reflexão não se irá ao 
ponto de tratar do caso das escolas/
colégios privados. Aí, como é publica-
mente sabido, são os progenitores que, 
arvorando-se em “clientes que pagam”, 
impõem que o produto “comprado” não 
é a educação do filho mas sim a sua 
nota final. É provável que este desman-
do conhecido, a que os responsáveis 
fazem de conta inexistir, esteja a conta-
minar os princípios da educação escolar 
saudável e a introduzir uma espécie de 
insanidade como modo de florescimen-
to educativo. Se assim for, estamos, de 
facto, a caminho de uma imensa tra-
gédia a que nada escapa: pais, alunos, 
professores, escolas e sociedade. 

Disso parece não existir dúvidas na 
medida em que a moda do progenitor 
intrometendo-se, insistente e despu-
doradamente, na imposição da nota 
positiva ao aluno negativo parece ter 
chegado às universidades. É preciso 
repor o sentido claro das coisas: passar 
de ano é um direito exclusivo para 
quem estuda, trabalha, e demonstra 
conhecimentos, se não excelentes, 
pelo menos suficientes. Persistir neste 
lodaçal, ao contrário do que pensam os 
pais, só serve para perpetuar “herdei-
ros” que, gerados no artifício manhoso 
do ardil, nada mais lhes resta herdar do 
que os métodos do ardiloso.

Esser Jorge Silva  Sociólogo

ARTIGO DE OPINIÃO

OS ARDILOSOS 
HERDEIROS
TEXTO: ESSER JORGE SILVA • FOTOGRAFIA: JOAQUIM LOPES
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CIDADES INTELIGENTES
SÃO CIDADES INTERACTIVAS

Há dias tive a oportunidade de ler uma 
história onde surgiu a ideia para o tema 
do meu 4.º artigo de opinião. Porque 
razão um cão vive menos tempo que 
nós?  Várias respostas poderiam ser 
consideradas válidas, desde a sua 
elevada taxa de reprodução, um maior 
número de crias por parto, um menor 
avanço científico na Medicina Veteri-
nária, entre outras razões que possam 
surgir ao leitor. Independentemente da 
razão mais lógica, o objetivo do presen-
te artigo é centrar e desenvolver uma 
resposta baseada no facto dos animais 
já nascerem a saber viver.

Nós, seres humanos, vivemos perma-
nentemente presos ao passado e an-
siosos pelo futuro quando, na verdade, 
está nas “nossas mãos” a escolha de 
viver o “agora”. Se pensarmos bem, 
não nos é possível alterar o que já foi 
nem prever o que virá. Nesse mesmo 
sentido, facilmente compreenderemos 
o quão ilógico se torna vivermos entre 
“dois tempos” onde o nosso poder de 
controlo é literalmente inexistente.

Ao contrário dos animais, nós valo-
rizamos em demasia a opinião dos 
outros. Baseamos a nossa vida nas 
suas expectativas quando deveríamos 
olhar para dentro de nós e vivermos 
realizados com as nossas próprias 
escolhas. Deixamos de conhecer e de 
nos relacionar com pessoas fantásticas 
por receio de sermos magoados, não 
nos abrindo a novos mundos devido a 
uma fobia estranha ao desconhecido. 
Permanecemos, sempre que possível, 
dentro da nossa zona de conforto mes-
mo sabendo que deste modo não nos 
será permitido crescer. Amarramo-nos 
aos nossos desejos como se fossem 
necessidades quando, na realidade, 
as nossas verdadeiras necessidades 
se traduzem em alimentação e abrigo. 

ARTIGO DE OPINIÃO

PORQUE RAZÃO UM CÃO
VIVE MENOS TEMPO QUE NÓS?
TEXTO: ANA VIDAL PINHEIRO • FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS 

Queixamo-nos da falta de tempo e, no 
entanto, estamos convencidos que este 
nunca terminará. 

Ao contrário do ser humano, os cães 
vivem no “agora”. Não vivem assom-
brados pelo passado, frustrados com 
as suas falhas e muito menos ansiosos 
pelo dia de amanhã. Os seus propósitos 
de vida são claramente mais simples 
que os nossos. Estão bem desde que 
consigam colmatar as suas necessi-
dades básicas. Nada mais exigem que 
comida e um local confortável onde 
possam pernoitar. Ao contactarmos 
diariamente com estes seres, perce-
bemos a sua grande simplicidade e a 
forma descomplicada com que lidam 
com diversas situações. Normalmente 
não se preocupam com o que levamos 
vestido, se somos bonitos ou se temos 
um carro topo de gama. As coisas são 
como são e aceitam-nas sem o desejo 
de as alterar. Olham para dentro de nós, 
tentam intuir quais as nossas inten-
ções e se somos realmente bons seres 
humanos. Apresentam-se sempre sem 
julgamentos e não existem precon-
ceitos. Se permitirmos, receberemos 
um amor ilimitado e uma lealdade 
inquebrável. Entregam-se de corpo e 

alma, sem medos. Dominam a arte de 
saber dar sem a intenção de receber, 
de relativizar os seus momentos menos 
bons, de perdoar a nossa ignorância e 
de nos ensinar a deixar ir o que já não 
nos faz falta. Ensinam-nos o significado 
do desapego e do amor incondicional. 
Já nascem a saber viver!

Nós, em contrapartida, perdemos opor-
tunidades de crescer como seres hu-
manos por acharmos que vamos viver 
para sempre. Termos sempre presente 
a nossa morte ajudar-nos-á a disfrutar 
dos pequenos prazeres da vida e a rela-
tivizarmos os nossos problemas. Talvez, 
se aplicarmos diariamente a descompli-
cada “vida de cão” possamos valorizar o 
nosso dia-a-dia como se fosse o último. 
Viveremos possivelmente menos tem-
po mas indiscutívelmente mais felizes, 
tolerantes e menos exigentes com a 
vida. Aceitarmo-nos tal e qual como 
somos sem nada mais exigir.

Sejamos então mais “animais” e vivere-
mos “menos” tempo!

Ana Vidal Pinheiro 
Médica Veterinária Vidalvet
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ENTREVISTA RUY DE CARVALHO

 “O AMOR É A ÚNICA COISA
QUE NOS TORNA DIFERENTES”

 “Amarmo-nos a nós próprios exige um princípio de respeito individual ao qual não estamos habituados, porque preferimos o 
queixume ao sorriso, a luxuria ao amor puro, a avareza ao prazer de dar, o assassinato, a deslealdade, a farsa, a mentira e a 

conspiração à esperança de sermos aquilo que somos genuinamente, um todo, corpo e alma, vontade e verdade, ser e estar, 
ligados indissoluvelmente à corrente da vida, sem mentiras e frases feitas.”

Ruy de Carvalho, em "O Amor é isto"
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O ESPIRITO
NÃO TEM RUGAS
TEXTO: ELISEU SAMPAIO • FOTOGRAFIAS: JOAQUIM LOPES

Rui Alberto Rebelo Pires de Carvalho, 
conhecido por Ruy de Carvalho, nasceu 
em Lisboa a 01 de março de 1927. É um 
dos grandes atores portugueses, um 
homem acarinhado e admirado por 
várias gerações. A dias de completar 91 
anos de vida, recebeu-nos de braços 
literalmente abertos na sua residência 
em Paço de Arcos, com o Tejo como 
pano de fundo, e com a La Bohème, 
a eterna ópera de Giacomo Puccini, a 
embalar-nos o diálogo.

Ruy, o que lhe diz Guimarães?

É uma honra para mim ser entrevistado 
para Guimarães, terra da fundação de 
Portugal, é uma terra de que gosto 
muito. Guimarães fala muito de Portugal, 
fala da fundação do país, fala de como 
uma mãe foi um bocadinho atraiçoada 
pelo filho, de onde tudo começou, o 
país mais antigo da Europa. É a primeira 
pátria de Portugal. 

É uma cidade muito bonita, tem muita 
coisa boa, tem arredores maravilhosos 
e hotéis maravilhosos. Fiz teatro em 
Guimarães, a reinauguração do Paço dos 
Duques, que foi um espetáculo muito 
bonito, dirigido pelo Ribeirinho, e tive a 
honra de fazer duas personagens.

Havia antigamente um restaurante 
muito bom que era o Jordão, onde 
se comia maravilhosamente e tinha 
também o Teatro Jordão. Era um belo 
Teatro, fui lá muitas vezes com a Laura 
Alves, com o Marco Santana, com várias 
companhias, e estava sempre cheio.

Vão recuperá-lo. Gostava de voltar a 
representar lá?

Se o teatro for reinaugurado, com muito 
gosto. Terei o maior prazer nisso.

Como chega ao Teatro?

Sou filho de um casal de viúvos e, 
quando casaram, ambos tinham filhos: 

O meu pai dois e, do lado da minha mãe, 
eram também dois, um ator e uma atriz. 
A minha irmã era mais velha 17 anos e 
o meu irmão 19, pelo que comecei a ir 
ao teatro muito novinho. Comecei cedo, 
na Covilhã, onde vivia na altura, quando 
soube que tinha jeitinho, que não tinha 
medo de ir para o palco.

Passados uns anos vim para Lisboa, 
voltei para a cidade onde nasci. Fui 
também parar a África, andei pela 
Covilhã…O meu pai era oficial do 
exército, portanto, andava com a mala 
às costas, e com a família atrás.

Já se convenceu que sempre tinha 
jeitinho para o Teatro?

(sorriso) É claro que eu sei que entro 
no palco, e que não tenho medo, não 
fujo. Mas tenho sempre a preocupação 
do “Será que vai correr bem? Que o 
espetáculo vai ser conseguido por 
mim? Que eu vou conseguir interpretar 
a personagem? O medo (do palco) que 
temos inicialmente passa a ser respeito. 
Respeito pelo trabalho que fazemos.

Sente que é exemplo para muitos 
atores que estão agora no início da 
carreira?

Alguns dizem que sim. Acho que o 
meu exemplo está na forma como me 
comporto como profissional. Sou um 
cumpridor de horários, estudo os meus 
papéis e faço sempre o meu trabalho 
com uma dedicação muito grande. Isto 
não se faz com aquela facilidade que 
as pessoas julgam, temos de respeitar 
quem escreveu os textos… e isso 
obriga-nos a horas de estudo e a muitas 
horas de trabalho que as pessoas nem 
pensam que nós temos.

Tem sentido esse reconhecimento?

Eu tenho sido elogiado em vida, têm-me 
agradecido em vida, e eu fico muito 

honrado com isso. 

Isto está um bocadinho abandonado. 
Não só pelas entidades oficiais mas 
também pelo público, que acha que é 
caro o Teatro, quando há outras coisas 
que são muito mais caras (o futebol) e 
eles vão todas as semanas. Eu também 
gosto disso mas não troco pela arte e 
pela cultura, por aquilo que realmente 
nos alimenta o espírito. O teatro, o ballet, 
a música, a pintura, a escultura, os 
museus. O Teatro e a parte cultural do 
país está um bocadinho abandonada. 
Como surge este novo livro?

JULGO QUE TENHO SIDO 
ÚTIL AO MEU POVO, 
ÀQUELES A QUEM SIRVO 
COM MUITO CARINHO 
E COM MUITO AMOR, 
QUE É O PÚBLICO 
PORTUGUÊS.
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pula e avança.
Relativamente ao amor, o que fica na 

A minha filha e o meu genro, que 
são jornalistas, ele também escritor, 
compilaram o que eu fui dizendo através 
dos tempos, em 75 anos da minha vida 
profissional.
A liberdade é uma coisa muito bela e 

HÁ UMA PARTE 
DO LIVRO EM QUE 
RESPONDO QUANDO 
ME PERGUNTAM SE 
GOSTEI DO 25 DE ABRIL. 
GOSTEI MUITO, MAS 
DUROU POUCO! AINDA 
ESTAMOS A CAMINHO DA 
LIBERDADE. 
enquanto não houver o respeito total 
pela opinião dos outros e pela vida dos 
outros, ainda não estamos em liberdade 
absoluta. Quando destruímos aquilo 
que é nosso, só pelo prazer de roubar e 
tirar, enquanto que não acabarmos com 
a corrupção não estamos a cumprir a 
democracia, o que é a liberdade.

Os seus livros andam muito à volta de 
uma palavra…

Amor! Há duas coisas muito importantes 
no contacto dos Homens: fazer as coisas 
com amor e a sorrir. O sorrir facilita a 
vida. Quando uma pessoa sorri quando 
falamos com ela, avançamos. Quando 
ela não sorri, temos dificuldade. O 
sorriso aproxima as pessoas. Quando 
vamos discutir ou falar devemos 
sempre fazê-lo com amor, com espírito 
construtivo. O amor, no fundo, é isso, é 
uma coisa construtiva. Tanto faz o amor 
filial, como o amor maternal, como o 
amor entre marido e mulher. A grande 
ligação é haver amor para que depois 
surja uma grande coisa que ainda é 
melhor que o amor, que é a amizade. 
Quando há uma boa amizade o mundo 

NADA SE DEVE FAZER 
SEM AMOR. AS PESSOAS 
TÊM DE SABER O QUE 
É O AMOR. AMOR É 
GOSTAR. NÃO É SER 
SUBSERVIENTE, É SER 
HUMILDE. A HUMILDADE 
É UMA COISA MUITO 
BONITA. É O PRINCÍPIO 
DO CONTACTO HUMANO. 

sua ausência?

Fica um vazio muito grande. Reparem 
nos casais que se separam e que têm 
filhos e depois têm a luta pelos filhos 
e há um vazio muito grande. Uma 
inimizade que começa a aparecer e que 
dá lugar ao ódio, que é o contrário do 
amor. Começam a reparar em coisas 
que nunca tinham reparado mas que já 
existiam. Quando há amor e amizade 
entre duas pessoas, essas coisas 
existem mas não destroem, constroem.

O casamento é uma coisa muito 
complicada. Porque aquela parte que 
nos obriga a casar dura muito pouco 
tempo, a parte do sexo. O resto do dia 
tem 23 horas e 45 minutos, e essas 
horas é que têm de ser vividas com 
amizade, com amor, com compreensão, 
com tolerância, com a resignação 
em momentos mais difíceis, quando 
temos doenças, quando temos os 
filhos a estudar, ou quando não se 
comportam como deve ser. Temos de 
ter uma preparação para isso tudo. E 
isso tem de ser em conjunto. Mesmo 
que as opiniões sejam diferentes, mas 

procurando sempre que elas se juntem 
para melhorar.

Tive uma mulher extraordinária. Uma 
grande mulher que eu tive e que já 
morreu há dez anos e que foi a minha 
grande sombra. Foi bailarina, era 
licenciada em História e Filosofia, o que 
me ajudou muito também na minha vida 
profissional, e foi uma mãe excecional. 
Temos uns filhos ótimos, ainda criou 
alguns netos, temos agora bisnetas, 
filhas dos netos mais velhos, e sou, 
nesse aspeto, quase que um homem 
feliz.

Claro que nem todos os momentos 
podem ser felizes porque vamos 
perdendo o pai e a mãe, um irmão, uma 
irmã, tudo isto já não há. A sogra, eu era 
muito amigo da minha sogra, a minha 
mulher, os meus amigos e colegas … são 
momentos muito tristes.

Onde vai pegar a força para ultrapassar 
essas perdas, essas dores, essas 
pedras que surgiram no seu caminho?

Acho que nasceu em mim esta força. 
Acho que foi sempre assim, mesmo 
desde rapaz. Eu tive sempre uma 
ansiedade muito grande para ver os 
outros felizes. Gosto de ver as pessoas 
felizes. Gosto muito de ver as pessoas 
terem a sua vida resolvida. 

Como herdou essa forma de estar na 
vida?

Do meu pai e da minha mãe. O meu 
pai era um homem muito sério, um 
militar, transmontano. O meu pai 
era monárquico e o meu tio, que foi 
diretor do Jornal “Transmontano”, 
era republicano. A minha mãe era 
republicana e o meu pai era monárquico, 
e isso é que era democracia. Isso é 
que é a liberdade. Quando tivermos 
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respeitinho e deixarmos de pensar que 
a libertinagem é liberdade, estamos no 
caminho certo. Liberdade é respeito, é 
total respeito, completo respeito.

O que está a fazer?

Vou fazer uma peça de Shakespeare no 
Teatro Experimental de Cascais, com 
uma pequena intervenção e, entretanto 
vão acontecendo as “Trovas e Canções”, 
um espetáculo que tem corrido o país 
todo, vou a festivais de Teatro, e estou 

HÁ MUITA COISA QUE NÃO 
FAÇO COMO FAZIA, MAS 
NÃO DESISTO DE NADA.

Consulte-nos:  253 035 510 ou 935 625 131

Rua Teixeira Pascoais,
nº 211, Sala 9,
Guimarães

 guimadent@guimadent.pt

sou o avô João.

Estou apto a trabalhar, decoro, ainda 
faço muitas coisas. Já não ando com a 
mesma facilidade.

Como chega aos 91 assim, com essa 
vitalidade?

Uma das alegrias é ter, com a minha 
idade, uns filhos a chamarem-me papá. 
Eles terem pai ainda hoje é um benefício 
que eu tenho e que me dá muita alegria, 
e ter bisnetas, e ter netos… Com esta 
idade tenho de repousar um pouco mais, 
a parte física porque a parte mental está 
a funcionar. O espirito não tem rugas. 
Nós temos 18 anos, 17, 20 ou 25, 50, na 
altura em que queremos.

Vou dar um exemplo muito engraçado 
de um homem muito velhinho que, na 
altura com 103 anos, chamado Manoel 
de Oliveira que, quando não lhe deram 
um subsidio houve um jornalista que 
lhe perguntou: E agora Sr. Manoel de 
Oliveira, o que vai fazer? – Mudo de 
Profissão! Respondeu. Tinha 103 anos e 
não desistia de viver, continuava a viver. 
A vida é para ser vivida, se morrermos 
antes estamos a fazer uma grande 
asneira.

A solidariedade é ajudarmo-nos uns aos 
outros, sempre. Ou, amar-nos uns aos 
outros como alguém disse há uns 2000 
anos atrás. As pessoas deviam amarem-
se mais umas às outras, apreciarem-se, 
sem racismo, sem cor, sem escolher. 
Todos temos que nos unir para que 
tenhamos, todos, pelo menos uma vida 
digna.

Eu quero chegar ao fim da vida e dizer 
que não fui inútil, gostava que dissessem 
isso. Tenho 90 anos e não me arrependo 
de nada do que fiz. Não é mau poder 
dizer isto.

(Ruy de Carvalho pega no seu livro, 
lendo em uma das páginas)

Quando eu morrer não façam de 
mim um herói, que eu fui apenas um 
caminhante, um cavaleiro andante.

Foi esse o seu percurso?

Fui útil à sociedade, ao meu país, ao 
mundo, se é que alguma coisa de mim 
chegou ao mundo… Acho que algumas 
coisas chegaram.

“HÁ QUE AMAR, AMAR 
DE VERDADE, AS 
PESSOAS, OS ANIMAIS, 
A NATUREZA… E FAZÊ-
LO DE UMA FORMA 
PROFUNDA E SINCERA.” 
Ruy de Carvalho, em O Amor é isto

com as pessoas, gosto de estar com as 
pessoas. Não sei se em televisão vou 
continuar a fazer o Inspetor Max, em que 
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INAUGURADA EM SETEMBRO DE 2006 A LDC DE GUIMARÃES CONTA JÁ
COM MAIS DE UMA DÉCADA AO SERVIÇO DOS CONDOMÍNIOS EM GUIMARÃES.

A LDC tem como serviço principal a 
administração de condomínios, ao qual 
se associam o serviço de limpeza e ma-
nutenção desses mesmos espaços. Para 
além disso, ao trabalhar com a LDC, os 
condóminos poderão ter ainda à sua 
disposição um conjunto de serviços 
adicionais como o seguro de partes 
comuns, o seguro de incêndio do prédio 
todo, o seguro de proteção jurídica, 
a assistência ao condomínio 24h e o 
serviço de médico ao domicílio para 
toda a família, com um copagamento de 
apenas 10.

Para a Loja do Condomínio os princi-
pais valores assentam no profissiona-
lismo, na transparência e na confiança. 
Daí que, para além dos condóminos 
poderem aceder a toda a informação 
do seu condomínio na loja, podem ainda 
consultá-la, comodamente em suas 
casas, a partir do site www.ldc.pt ou da 
aplicação MyLDC para IOS e Android, 
para além de também poderem ali 
efetuar qualquer tipo de pedido e/ou 
comunicação.

A LDC de Guimarães teve um percur-
so de sucesso, com um crescimento 
contínuo e sustentado ao longo destes 
11 anos de atividade. O que lhes permite 
ser hoje líder de mercado destacada na 
cidade, assim como uma das maio-
res lojas da rede LDC, administrando 
atualmente mais de 150 condomínios, o 
que representa mais de 4000 frações, e 
dando emprego direto a 20 pessoas.

As distinções que a marca tem recebido 
são para toda a equipa um orgulho, já 
que reforçam o bom trabalho desen-
volvido e que justificam os resultados 
obtidos. 

“Em 2007, no primeiro ano de atividade, 
recebemos o nosso primeiro prémio: o 
prémio Start-up, que premeia o melhor 
desempenho em lojas com menos de 

um ano. Em 2008, recebemos o prémio 
Prestigio, atribuído anualmente à loja 
que melhor representa os valores da 
marca. No ano seguinte, em 2009, rece-
bemos o prémio Crescimento, atribuído 
à loja com maior crescimento nesse ano, 
em 2014 integrámos o Top5 de cresci-
mento e, em 2016, recebemos o prémio 
Colaborador, atribuído ao colaborador 
que melhor representa os valores da 
marca. Paralelamente, recebemos em 
2009 o nosso certificado de qualidade 
atribuído pela SGS, que mantemos até 
hoje, tendo ainda sido distinguidos em 
2015, 2016 e 2017 com o Selo de Exce-
lência, pela garantia de cumprimento 
dos padrões de qualidade da marca”, 
avança Paulo Mota, administrador da 
Loja de Condomínio de Guimarães. 

As perspetivas de futuro baseiam-se na 
continuidade desta trajetória de cresci-
mento, assente numa oferta de serviços 
de qualidade, sendo uma garantia para 
quem procura um serviço de adminis-
tração de condomínios profissional e 
assegurando que as partes comuns são 
um fator de valorização do seu imóvel, 
algo de extrema relevância no momento 
da venda.

Av. D. João IV, C.C. Villa,
Loja 27 Guimarães

T: 253 408 020
E: guimaraes@ldc.pt
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Visitar Coimbra é viver e respirar histó-
ria e tradição académica. No primeiro 
encontro, demorar-se-á a contemplar 
esta bela senhora, que se alteia, lumi-
nosa, na colina que nasce do Mondego.

No Largo da Portagem, o emblemático 
Hotel Astória e o edifício do Banco de 
Portugal obrigá-lo-ão a tirar as primei-
ras fotografias. Aproveite para tomar 
um café e provar o crocante e delicioso 
Pastel de Tentúgal.

Saboreie a azáfama, a cultura e o som 
da Ferreira Borges. Poderá ter a sorte 
de ouvir fado em plena rua, trinado por 

um estudante universitário. Ficará refém 
do som, da voz e da letra da canção: 
“Ai como é belo, à luz da lua, ouvir-se 
um fado em plena rua. Sou cantador, 
apaixonado, vibrando as cordas a cantar 
o fado” (Estudantina Universitária de 
Coimbra – “À Meia Noite ao Luar”).

Aqui, poderá visitar o Mosteiro de Santa 
Cruz, fundado em 1131 pela Ordem dos 
Cónegos Regrantes de Santo Agostinho 
e o apoio de D. Afonso Henriques e D. 
Sancho I, cujos corpos aqui encontra-
ram a sua última morada.

Dirija-se para a zona Alta da cidade pela 

BERÇO ACADÉMICO DE VULTOS DA NOSSA CULTURA, MARCO INCONTORNÁVEL ASSOCIADO AO 
ENSINO E ERUDIÇÃO, É CONSIDERADA, POR MUITOS, A CAPITAL DO AMOR EM PORTUGAL.

RECORTES DE PORTUGAL E DO MUNDO
NUMA MALA DE VIAGEM VIMARANENSE

COIMBRA A CIDADE QUE
ENSINA A PALAVRA “SAUDADE”
TEXTO E FOTOS: COTIKOS

Escada do Quebra Costas, um marco 
histórico, dos tempos medievais, que 
liga o Arco de Almedina ao Largo da Sé 
Velha. Aqui, onde mora um dos edifícios, 
em estilo românico, mais importantes 
do país, viveu também José Afonso, o 
Trovador da Liberdade: “Em cada esqui-
na um amigo, em cada rosto igualdade. 
O povo é quem mais ordena, dentro de 
ti ó cidade.”

A Universidade de Coimbra, uma das 
mais antigas da Europa, foi fundada 
em 1290, pelo rei D. Dinis, estabelecen-
do-se definitivamente nesta cidade, e 
após alternância com Lisboa, em 1537. 
A Universidade de Coimbra, Alta e Sofia 
é Património Mundial da Unesco desde 
2013, dividida em quatro núcleos prin-
cipais: Colégios do Séc. XVI, Pátio das 
Escolas, Edifícios da Reforma Pombalina 
e Complexo do Estado Novo. Demore-se 
no coração universitário, onde encon-
trará uma das mais belas bibliotecas do 
mundo. Expoente máximo do barroco 
civil português, a Biblioteca Joanina 
possui notável riqueza decorativa e 
valioso fundo bibliográfico. De todos os 
pontos de interesse associados a esta 
ala, referência aos morcegos que a ha-
bitam, que protegem os livros de insetos 
(em especial da traça), alimentando-se 
deles, numa especial relação simbiótica. 
Visite o restante complexo universitário, 
e admire a panorâmica da cidade do 
alto da “Cabra” (época de verão) ou na 
varanda exterior da Sala do Exame Pri-
vado. O bilhete inclui também entrada 
no Museu da Ciência (Laboratorio Chimi-
co), um espaço deveras interessante.

À noite, poderá render-se a uma Casa 
de Fados, ou consultar a agenda cultural 
da cidade. Para descanso do dia, reti-
re-se no Hotel Quinta da Lágrimas, um 
palácio do século XVIII, envolvido por 
doze hectares de jardins históricos. Pela 
manhã, explore este recanto de paz, 
e perca-se em lugares encantadores, 
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Um novo nome, a qualidade de sempre.

APROVEITE OS ÚLTIMOS DIAS

imbuídos da lenda de amor de Pedro e 
Inês. Poderá ainda visitar sítios icónicos 
como o Portugal dos Pequenitos ou o 
Penedo da Saudade, miradouro para a 
parte oriental da cidade, e onde se en-
contram marcos da vida académica.

Antes da abalada, última mirada desde 
as margens do rio… Quem aqui estudou 
reviverá, na perfeição, os versos da 
Balada de Despedida do 5º Ano Jurídico 
(88/89): “Capa negra de saudade, no 
momento da partida. Segredos desta 
cidade, levo comigo pr’a vida.”
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Através dos tempos, a alimentação e 
o erotismo andaram de mãos dadas e 
as várias culturas do mundo criaram 
receitas para os amantes melhorarem 
o seu desempenho sexual. "Comendo 
e bebendo, o amor vai crescendo" e "o 
homem conquista-se pelo estômago", 
são saberes populares, imortalizados no 
tempo, que demonstram a ligação que 
se estabeleceu entre a comida e o sexo.

Desde a sua existência, o Homem vive 
em busca permanente do afrodisíaco 
ideal. Normalmente, associa-se à 
palavra afrodisÍaco a capacidade que 
certos alimentos possuem de melhorar a 
vida sexual das pessoas.

Porém, essa definição vai mais longe 
e refere-se a tudo aquilo que o ser 
humano faz para estimular e aumentar o 
desejo sexual.
Uma observação mais atenta permite-

nos perceber como a história social 
da humanidade, da alimentação e 
da sexualidade, tanto caminham de 
mãos dadas, como se apresentam em 
movimentos paralelos de oscilação, 
entre a liberdade e a repressão, entre a 
pulsão e o controlo.

Equiparar o ato sexual a uma 
refeição requintada, onde cheiramos, 
saboreamos, mastigamos e engolimos 
os alimentos, pode revelar-se numa das 
atividades mais estimulantes, do ser 
humano.

Infelizmente, nos dias de hoje, as 
delícias da mesa foram substituídas 
por refeições frias, rápidas, impessoais, 
substituídas pelos ecrãs e as redes 
sociais e devido à falta de tempo, não 
exercitando a teoria de que os amantes 
são, geralmente, apreciadores da boa 
mesa. A confirmar esta tese, temos 

O gengibre realça os cozinhados 
mais exóticos, sendo considerado 
um estimulante sexual, por 
aumentar a circulação sanguínea.

Numa panela, com água fervente, 
adicionar, uma folha de louro, dois 
dentes de alho esmagado com 
casca, uma colher de sobremesa 
de sal, uma colher de café de 
piri-piri, 200gr de gambas e deixe 
cozer por dois a três minutos. 
Retirar com uma escumadeira 
e colocar numa taça, onde vai 
despejar cubos de gelo, por forma 
a parar a sua cozedura e deste 
modo, para que fiquem crocantes.

 Retirar as cascas e passar as 
gambas em azeite misturado com 
um dente de alho moído. Numa 
taça misturar uma colher de sopa 
de maionese, gotas de tabasco e 
generosas raspas de gengibre.

GASTRONOMIA

EMENTA EM 3 ATOS

1º ATO - PRIMEIROS ANDAMENTOS

GAMBAS CARNAIS COM MOLHO 
PICANTE DE GENGIBRE

TEXTO: MÁRIO MOREIRA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

À DESCOBERTA DO PRAZER A DOIS

Retirar a pele e espinhas a uma posta 
de bacalhau demolhado, que se 
desfia à mão e naturalmente...

Assam-se dois pimentos vermelhos. 
Pode fazer-se no bico do fogão, 
lavam-se e cortam-se em tiras e numa 
taça colocam-se em azeite a marinar. 
Coze-se um ovo e descasca-se.

As ostras são conhecidas como as 
“rainhas” da cozinha afrodisíaca.

Com uma escova esfregar as ostras, 
para remover a sujidade. Levar ao 

PUNHETA DE BACALHAU

OSTRAS AFRODISÍACAS AO NATURAL

Descascar uma cebola em gomos 
finos e colocar em água morna, 
até lhe retirar acidez. 

Numa saladeira, dispõem-se de 
forma alternada, os pimentos, o 
bacalhau, a cebola e os ovos às 
rodelas. Ter o cuidado, no final, 
montar o bacalhau em cima das 
camadas.

Finalmente, com duas colheres 
de azeite e vinagre qb, com sal 
e pimenta, bater muito bem e 
regar generosamente por cima do 
bacalhau.
Polvilhar com folhinhas de salsa.

frigorifigo por duas horas. 

Abrir com a ajuda de uma faca de 
ostras, com cuidado e paciência, 
por forma a não quebrarem. 
Aproveitar a água que tem no seu 
interior.

Salpicar com flor de sal. Servir as 
ostras sobre gelo num prato de 
serviço, com gomos de limão que 
se espremem por cima.

Acompanha com um bom 
espumante!

homens e mulheres que comem pouco, 
vivendo obcecados com a linha, não 
tendo por isso uma vida sexual (?!) 
satisfatória.

Apreciações, definições e teses à 
parte, com este trabalho, desejo não 
deixar passar em claro, certas ocasiões 
especiais, designadamente o "Dia dos 
Namorados". Por isso, um importante 
espaço da nossa revista de fevereiro, 
é reservado a esta efeméride. A 
preparação de um jantar romântico, com 
várias receitas, alusivas à ocasião, tem o 
intuito de despertar "apetites" em si e na 
sua pessoa amada.

Viva ao Cupido, ao Amor a dois e ao 
prazer da boa mesa!
Um abraço gastronómico
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A banana, cuja forma é por si só um 
poderoso convite aos “apetites”..., 
possui a propriedade de desinibir o 
desejo sexual. A canela contém um 
óleo que melhora a disposição e 
aumenta a potência sexual...

Delicadamente, descascar duas 
bananas. Podem ser cortadas 
ao meio ou no sentido do 
cumprimento. Espremer uma lima 
em cima, de modo, a não oxidar e 
absorver o seu perfume.

Numa frigideira anti-aderente, 
aquecida, deixar derreter duas 
colheres de manteiga, adicionar 
uma colher de açúcar mascavado e 
deixar caramelizar.

Retirar do lume e adicionar o rum.  
Chegue o fogo. Este processo é 
interessante, em sala, na presença 
de clientes, é um espetáculo de 
aromas! Retirar as bananas e 
adicionar ao molho o sumo de uma 
laranja e uma estrela de aniz para 
aromatizar. Deixar reduzir até ficar 
numa calda espessa. Empratar a 
banana, verter o molho e adicionar 
uma bola de gelado de canela.

2º ATO - GANAS LIBIDINOSAS 3º ATO – PAUSA E
RELAXAMENTO

BANANA FLAMBEADA
COM GELADO DE CANELA

Quem não gosta de fazer um bom 
linguado? Limpar os 2 linguados 
e retirar a pele. Na parte próxima 
do rabo efetuar um pequeno corte 
e puxar lentamente até sair por 
completo. Temperar de sumo de limão, 
sal e pimenta qb. Com uma faca bem 
afiada faça os filetes. A lâmina tem de 
acompanhar a espinha do início ao fim. 

Os figos são uma das frutas mais 
antigas presentes na história da 
humanidade, associados ao amor, ao 
prazer e à fertilidade.
Limpar um lombelo de gorduras. 
Numa taça colocar duas colheres de 
vinho branco e uma de vinho tinto,  
uma colher de sopa de caldo de carne, 

LÍNGUA...DO EM CÚPULA DE BATATA DOCE COM AÇAFRÃO

MIMINHOS GULOSOS DE PORCO PRETO COM FIGOS E TOMATINHOS SALTITANTES

Numa frigideira com 2 colheres 
de azeite quente, adicionar os 
linguados e grelhar de ambos 
os lados. Levar ao forno durante 
alguns minutos para certificar a sua 
confeção por dentro.

Numa panela com água adicionar 
uma colher de sobremesa de sal, 
uma colher de café de pimenta, 
ferva 200gr de batata doce. 
Escorrer e adicionar 2 gemas, 
uma colher de sobremesa de 
açafrão, uma colher de sopa de 
manteiga, uma colher de café de 
nós moscada, sumo de meio limão. 
Envolver muito bem e levar ao lume 
durante alguns minutos em fogo 
lento.

Empratar com uma porção 
generosa de puré e dispor em cima 
os filetes de linguado.

REABRIU COM NOVA GERÊNCIA

Espaço remodelado a pensar em si,
apresenta uma nova Cultura de Sabores e Tradições.

Rua Paio G alvão nº70,  Guimarães  |   Tlf :  253 777 706

folhinhas de tomilho, folhinhas de 
alecrim, cinco dentes de alho, uma 
colher de sobremesa de mostarda, 
sal e pimenta qb. Esmagar tudo, 
esfregar na carne e deixar marinar, 
de um dia para o outro.

Numa frigideira com uma colher de 
azeite, colocar o lombelo escorrido, 
alourar de ambos os lados. Regar o 
lombinho com uma colher de mel 
e o líquido da frigideira e levar ao 
forno durante 30 minutos, até a 
carne ficar tenra. Descascar duas 
cebolas roxas em gomos e numa 
frigideira, com uma colher de azeite, 
deixar caramelizar. Retirar e adicionar 
os figos cortados e os tomate 
cereja. Borrifar com uma colher de 
sobremesa de vinagre balsâmico e 
polvilhar com açúcar em pó e deixar 
ferver. Num prato de serviço efetuar 
a montagem do prato.
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- Boa noite filha. - o pai viera tentar 
resolver o conflito da tarde. - Eu e 
mãe conversámos, peço desculpa por 
termos ocultado parte da verdade. Se 
tivéssemos contado tudo sobre esta 
cidade, a mudança teria sido tão fácil?

Flora manteve-se em silêncio. Sabia 
que se não falasse aquela conversa 
terminaria rapidamente, podendo ela 
regressar à sua leitura.

Tal não aconteceu. Depois de algumas 
justificações para a mudança, lições de 
vida e frases feitas sobre compreensão 
e amor familiar, o pai terminou:

- Agora minha querida, está na hora 
de descansares. Por favor apaga a luz 
que amanhã iremos conhecer a nova 
escola.

Pela manhã Flora entra no recinto 
da escola acompanhada por seu pai. 
Todas as atenções se viraram para 
si. Uma sensação de desconforto 
apoderou-se dela. Estava habituada 
a ser o centro das atenções, na sua 
antiga escola, por ser tão segura de si, 
aluna brilhante e determinada. Mas ali, 
naquela escola de uma pequena cidade 
do interior, tudo era diferente. A sua 
segurança tinha fugido, talvez com o 
vento, talvez perdida na viagem, talvez 
com o medo.

Depois do sacrifício da apresentação 
a todos os professores e colegas de 
turma, chegou a hora de almoço. 
Apenas neste curto intervalo teve 
tempo para reabrir o Diário de Florindo 
Flores.

"Subi a vereda onde um tufo de 
papoilas, com as suas belas e delicadas 
camisinhas vermelhas, bailavam ao 
sabor da ligeira brisa que se fazia sentir. 

Poças de água, porventura criadas pelo 
aguaceiro que caiu durante a noite, 
refletiam os raios de Sol fazendo brilhar 
as pequenas gotas de água que vivem 
suspensas das folhas de árvores e 
arbustos. As cegonhas sobrevoavam 
o prado lá ao longe, talvez procurando 
o pequeno-almoço. No lago as rãs 
coaxavam alegremente, acompanhadas 
de perto pelas cigarras e grilos. O Sol 
começara a aquecer e toda a natureza 
parecia disfrutar com este verão 
antecipado. Cansado do saudável 
e prazenteiro esforço sentei-me à 
entrada do bosque, recostado a um 
velho castanheiro.

Perto do local onde me encontrava 
avistei um singular fungo. Todo ele 
apresentava uma textura rugosa, 
embora o toque nos transmitisse o 
contrário. Há minha frente, uma rocha 
coberta de musgo com umas marcas 
gravadas a ferro e pedra. Mais um 
código. 

VGXG U ZKYUAXU KTIUTZXGXKY HGZK 
TG XUING G JOLKXKTIG KTZXR U JUHXU 
JK YKOY K ZXKY (-6) 

Mais um código! Quem seria este 
Florindo Flores? Qual seria o objetivo 
de tantos códigos?

Decidida a colocar um ponto final nesta 
história tão estranha, Flora chegou a 
casa e avisou a mãe que ia passear, 
conhecer os vizinhos.

Subiu pelo carreiro das traseiras que 
levava ao bosque, quase sentiu o 
cheiro das margaridas. Viu já seco, 
morto, o velho carvalho, marcado na 
sua pele enrugada pelo tempo, pelos 
líquenes e pela erosão algumas marcas 
que se assemelhavam à primeira 
mensagem.

 “PARA A AVENTURA 
COMEÇAR, O CÓDIGO 
DEVES DECIFRAR.”
Subiu pela vereda, não se viam 
quaisquer papoilas, era impensável 
encontrá-las no mês de fevereiro. As 
poças de água também faltavam, a 
seca dos últimos meses deixava a sua 
marca na paisagem, até o lago secara!

Malditas alterações climáticas, pensou. 

Na cidade falava-se e sentiam-se 
as consequências da falta de água, 
do calor extremo, mas era ali, no 
campo, onde a natureza é livre e não 
engarrafada, envidraçada, que se 
observa o resultado da nossa pegada 
ecológica.

Absorta pelos pensamentos 
aproxima-se de um marco geodésico 
que recortava a paisagem para 
a transportar para mais um belo 
monumento da civilização, um 
pequeno pilar de cimento, e na 
sua base uma rocha com a mesma 
inscrição do diário.

O que deveria fazer?

Teria primeira que descodificar aquela 
mensagem, o código era diferente do 
anterior!

Um pensamento relampejou na sua 
mente, algo se passara naqueles 
dois dias. Flora estava no campo, no 
meio de nenhures e não detestava ali 
estar. O passeio havia sido agradável, 
o ar fresco e puro libertara-a da 
necessidade de teclar, de postar 
palavras vãs. Não sabia o que iria 
descobrir com aquele diário, mas já 
havia ganho algo.

QUEM CONTA UM CONTO

TEXTO: JÚLIO BORGES  IMAGEM: BÁRBARA CORREIA DA SILVA

FLORA
(PARTE B)



29

Se ao provérbio português “De médico, 
poeta e louco todos nós temos um 
pouco” acrescentarmos - “fiz uma pes-
quisa na net” - o resultado são notícias 
de TV, episódios de novelas em prime-
-time, artigos de revista ou conversas 
de café, em que todos sabem dar 
opinião sobre a “hiperactividade” e o 
excesso de “medicação”. E que a culpa 
é dos pais que não educam e dos pro-
fessores que não querem ter trabalho. 
E ainda, que dantes não havia nada 
disto...
E se não estivermos atentos? Devía-
mos começar por aqui...

Os adultos que sofrem de Perturba-
ção de Hiperactividade com Défice de 
Atenção(PHDA), sem intervenção, têm 
um risco acrescido de delinquência e 
comportamentos antissociais, compor-
tamentos aditivos (alcoolismo, toxi-
codependência), acidentes pessoais e 
desenquadramento social.  Para além 
de quadros psiquiátricos comorbidos: 
ansiedade, depressão, tentativas de 
suicídio.

Sim, a Perturbação de Hiperactividade 
com Défice de Atenção existe e sempre 
existiu. Deve ser correctamente diag-
nosticada e tratada, sem preconceitos 
ou estigmas, para que as crianças de 
hoje sejam adultos mais competentes, 
livres de doenças psiquiatricas, que são 
o resultado de anos sucessivos de frus-
tração e baixa auto-estima, porque não 
se tratou um défice de atenção.

A PHDA é uma doença do neurodesen-
volvimento, de origem neurobiológica, 
caracterizada por limitações, inapro-

priadas à idade, em regular a atenção, 
geralmente associada a impulsividade 
e hiperactividade. Nesta primeira defi-
nição sobressai que o problema mais 
importante é o Défice de Atenção.
A carga genética parece ser a causa pri-
mária desta perturbação. Identificam-
-se sinais/sintomas de PHDA em 80% 
dos pais dos nossos meninos, mesmo 
quando são adultos funcionais.

O ingresso no ensino básico é em regra 
o “início” da doença. Pela primeira vez é 
posta à prova a capacidade de organi-
zação e surgem as queixas de desa-
tenção - não faz nada se não estiver 
acompanhado, não termina as tarefas, 
faz erros porque passa perguntas à 
frente - com ou sem irrequietude/im-
pulsividade: não pára quieto, incomoda 
os colegas, interrompe a aula, não 
espera pela sua vez.

O tratamento da PHDA passa pela 
conjugação de terapias cognitivo-com-
portamentais e farmacológica. E aqui 
começa a confusão: tantos medicados!! 
A medicação faz mal!? É forte!?

O tratamento farmacológico é utilizado, 
sempre e quando existe uma evidência 
de disfunção significativa, causada pela 
doença, nos vários ambientes (escolar/
laboral e sociofamiliar).

O metilfenidato é um psico-estimulante 
que melhora a capacidade de concen-
tração. Reduz o estado de hipervigília, 
a impulsividade e a actividade motora 
espontânea com diminuição dos com-
portamentos agressivos, opositivos/
antissociais e melhoria do desempenho 

académico. As diversas formulações 
disponíveis variam, apenas o seu tempo 
de acção: curto, intermédio ou longo. A 
dose é ajustada em função do peso e 
não existe nenhuma formulação comer-
cial "mais forte”. Não induz dependência 
e diminui em 50% a probabilidade de 
abuso de substâncias ilícitas.

Os múltiplos estudos científicos 
disponíveis mostram que a evolução 
da PHDA depende da intervenção 
adequada, quer farmacológica, quer 
comportamental. E está provado que o 
metilfenidato é eficaz e tem riscos des-
prezíveis, quando comparado com as 
consequências da evolução da doença 
sem qualquer intervenção.

Estima-se que a PHDA esteja presente 
em 3-7% das crianças em idade escolar 
e na idade adulta a prevalência é de 
3-4%, afectando todos os níveis inte-
lectuais e classes socioeconómicas.

O conhecimento médico actual permi-
te-nos afirmar que:
- Não, a PHDA não é uma doença 
nova, não há culpa nem dos pais, nem 
dos professores e muito menos das 
crianças.
- Sim, devemos medicar, se for preciso, 
se formos médicos e um pouco poetas.

Dizem, alguns, que estamos loucos, 
mas sabemos que estamos a fazer bem 
porque estamos atentos.

Margarida Pontes 
Pediatra do Neurodesenvolvimento

ARTIGO DE OPINIÃO

ESTAMOS TODOS ATENTOS?

A PERTURBAÇÃO DE
HIPERACTIVIDADE/DÉFICE

DE ATENÇÃO 
TEXTO: MARGARIDA PONTES • 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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O VITÓRIA VIU SAGRAREM-SE CAMPEÕES TRÊS EQUIPAS DA FORMAÇÃO DE BASQUETEBOL NUM 
ESPAÇO CURTO DE UMA SEMANA. A MAIS GUIMARÃES FOI CONHECER OS BASTIDORES DA EQUIPA 
MASCULINA DE SUB-16.

HORA DOS CAMPEÕES,
A LINHA DE PRODUÇÃO PARA O FUTURO 

DESPORTO

TEXTO E FOTOGRAFIA:  DIOGO OLIVEIRA

As equipas de sub-16 “A” de 
basquetebol masculinas e femininas 
sagraram-se campões distritais, 
seguindo as pisadas dos sub-19 
femininos. No quadro masculino, a 
formação jovem vitoriana venceu o 
campeonato distrital ao bater Braga 
Basquetebol, após dois triunfos sobre a 
equipa bracarense, e conquistou a Taça 
Regional do Minho.

Quase oito anos depois, os sub-16 
masculinos voltaram a levantar o 
troféu de campeão distrital. A Mais 
Guimarães acompanhou um dos treinos 
da formação vitoriana para descobrir o 
“segredo”. Orgulhos e sempre com boa 
disposição, os pupilos de Miguel Matos 
encaram o treino como fosse o primeiro. 
Preparados para a próxima etapa, os 
jovens basquetebolistas fazem do suor a 
melhor arma, pois todos consideram que 
o título só foi possível devido ao trabalho 
desenvolvido nos treinos.

Miguel Matos aceitou de “bom agrado” 
o convite do Vitória para assumir esta 
formação, pois considera o Vitória um 
clube “desenvolvido”. “Quando cheguei 
encontrei um grupo com algumas 
limitações técnicas e táticas, mas com 
o passar do tempo conseguiram seguir 
a minha filosofia”, explica. Apesar das 
dificuldades iniciais na ligação com 
os atletas, o treinador acredita que foi 
ganhando confiança dos jovens para 
devolver os títulos que têm faltado.

O “timoneiro” mostra-se satisfeito com 
o feito alcançado pelos seus pupilos. 

“Para os miúdos é um feito muito bom, 
porque nunca tinham alcançado um 
título distrital, e é algo motivacional para 
eles”, sublinha o treinador, e acrescenta 
que é um título “especial” para si, pois foi 
o primeiro que conquistou.

Miguel Matos explica que este troféu foi 
obtido fruto de um trabalho “bem feito” 
e de uma “dedicação” levada a cabo 
pelos atletas “semana após semana”. 
“Sem trabalho não há recompensa 
e vitórias. É sempre mais fácil nós 
trabalharmos sobre vitórias, porque se 
anda mais motivado”, afirma.

A formação vitoriana só por duas 
vezes sofreu derrotas, com ambos 
os deslizes a suceder ainda na fase 
regular. Uma supremacia que leva o 
treinador a acreditar que aconteceram 
na “altura certa”, servindo de “lição” para 
perceberem quais eram as “falhas e o 
que melhorar no futuro”.

TRABALHO, TRABALHO E 
TRABALHO

Parece que é a palavra de ordem. Todos 
os atletas começam por dizer que o 
trabalho é o que conquita títulos. “Sem 
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trabalho ninguém vai a lado nenhum”, 
começa por dizer o treinador. 

Alexandre Louro, joga basquetebol 
desde dos oito anos e sempre se sentiu 
atraído pela modalidade, “também não 
tinha muita habilidade para o futebol”, 
e segue o sonho de representar o 
emblema do "Rei" e ser um jogador de 
elite. “Os próximos passos passam por 
integrar a seleção distrital e nacional 
e, se possível, treinar com os seniores”, 
refere.

Pedro Marques começou há cerca de 
cinco anos a defender as cores vitorianas 
impulsionado por um videojogo 
de basquetebol. “Gosto muito dos 
desportos americanos”, sublinha. O atleta 
encontrou um “refúgio” nesta equipa, 
que contribui para o seu ”crescimento 
pessoal”, sem ainda ter a certeza que o 
futuro passará pelo basquetebol.

Já Rui Fernandes pratica basquetebol 
há dois anos e meio e decidiu abraçar 

este deporto por influência do irmão que 
também jogou basquetebol. A aventura 
começou pelo risco de obesidade, 
mas rapidamente dedicou-se a tempo 
inteiro. “Foi a melhor coisa que me 
aconteceu”. O sonho de jogar com os 
seniores mantem-se, apesar da “grande 
qualidade”, mas vai” lutar” pelo seu 
espaço, sem esquecer a escola. 

Iniciou no futebol, mas é no basquetebol 
que se sente um peixe na água. Tal 
como o irmão, Diogo Fraga escolheu o 
basquetebol como desporto de eleição. 
Com mais de seis anos nas pernas, o 
jovem conquistador destaca a relação de 
amizade com os colegas e sonha um dia 
jogar no escalão máximo da modalidade 
envergando a camisola vitoriana. Ao 
mesmo tempo, Diogo Fraga tem “os 
olhos postos na Universidade”.

COM CASA E TALENTO 
ÀS COSTAS

No pavilhão de Creixomil, distribuídas 
pelo piso, treinam os sub-16 do Vitória. O 
Pavilhão da Universidade também serve 
de “casa” quando não estão disponíveis 
as habituais instalações. Miguel Matos 
assume que todos os clubes gostavam 
de ter mais condições de trabalho”, mas 
fazem o “melhor com aquilo que têm 
à disposição”. No entanto, o treinador 
reconhece o “talento” e o “grande 
potencial” dos jovens, mas frisa que 
“cabe a eles próprios perceberem quais 
os passos que vão dar”.

O treinador faz ainda elogios à secção 
de formação de basquetebol, deixando 
a sugestão para uma maior atenção 
na captação de atletas. “Sem uma 
base forte não conseguimos crescer. 
A captação pode passar por uma 
intervenção maior nas escolas”, explica.
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4 – A CAPELA DE SÃO CRISPIM E SÃO 
CRISPINIANO

A primitiva Capela de São Crispim e São 
Crispiniano (também chamada Capela 
de São Miguel, Capela do Anjo, Capela 
do Anjo da Guarda e São Crispim) data 
do tempo da criação do albergue (1315), 
e foi fundada, anexa a ele (27), pelos 
mestres sapateiros João Baião e Pedro 
Baião.
Foi edificada na mesma Rua Sapateira, 
hoje Rua de D. Maria II.

a) O EXTERIOR
A frontaria actual da Capela foi erigida 
em 1852.
É de “gosto arcaizante, ainda de ressai-
bos rócócó, com uma grande festonada 
sobre o portal, encimada por um jane-
lão coroado por uma vieira e rematada 
por um alongado frontão curvo com 
urnas nos flancos” (28).
Nos laterais da frontaria, “entre pilas-
tras”, “abrem-se duas janelas mol-
duradas com borlas pendentes dos 
alizares”.

b) O INTERIOR
Na capela-mor, o altar, do século XIX, é 
constituído por “tábuas pintadas” (29).
No centro, ao alto, está a imagem de 
São Miguel Arcanjo.
A ladeá-la, mais abaixo, estão as 
imagens antigas, em madeira, de São 
Crispim e São Crispiniano.
Na parede, está a cruz do Senhor dos 
Aflitos.
A divisão entre a capela-mor e o corpo 
da Capela é feita por um arco cruzeiro, 
a que ligam dois altares laterais: o da 
Senhora das Neves e o da Senhora do 
Rosário.
As imagens destas Senhoras, “ves-
tidas de sedas”, “de farta cabeleira”, 
“em redoma de vidro”, também são de 
madeira.
Na sacristia, está exposto um retábulo 
antigo (1620), narrando a história da 
instituição (30). 
O acesso ao coro é feito por escadas 
interiores.

c) UMA VIA-SACRA NA CAPELA
Em 1770, foi obtida licença para ser 
realizada uma Via-Sacra, na Capela, por 
solicitação de José António de Sousa 
(estudante), que “todos os dias, à prima 

HISTÓRIA DE GUIMARÃES

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

A CAPELA E AS TRADIÇÕES DE NATAL (CONTINUAÇÃO)
TEXTO: LINO MOREIRA DA SILVA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

noite, nela fazia oração mental pública 
a que concorriam muitas pessoas de-
votas, só do sexo masculino exclusiva-
mente” (31).
O que quer que fosse que representas-
se as cenas da Paixão de Cristo, nesta 
Via-Sacra, não chegou até nós.

d) UMA CAPELA ‘DE RECURSO’
A Capela de São Crispim e São Crispi-
niano tem servido, por diversas vezes, 
de ‘capela de recurso’.
Assim aconteceu, em 1969, com as 
cerimónias religiosas habitualmente 
realizadas na Colegiada a terem lugar 
ali, devido às obras que decorriam na 
Igreja.
Nela permaneceu a imagem de São 
Nicolau, durante as mesmas obras (32), 
em 1970 e 1971.
Também (1960) foram ali guardados os 
pertences da Igreja de São Dâmaso, 
enquanto ela era mudada para o espa-
ço acima do Castelo (33).
Na Capela, foi recolhida, entre 1811 e 
1822, a imagem da Senhora das Dores, 
da Irmandade desse nome (fundada 
em 1797), sediada na Capela da Praça 
de Santiago, enquanto “andavam 
obras” (34), na sua Capela.

e) OS RESTAUROS DA CAPELA
Com o tempo de existência que tem, 
não admira que a Capela (com o alber-

gue) tenha necessitado de restauros.
Entre os que se conhecem, estão os 
realizados (35) nos anos de 1754 (no 
tempo do Arcebispo D. José de Bragan-
ça), entre 1849 e 1852, em 1931 e 1952.
Outras obras significativas se têm reali-
zado, com regularidade, na Capela (36).

5 – SÃO CRISPIM E SÃO CRISPINIANO 
E O NATAL

a) OS PRESENTES NOS 
‘TAMANQUINHOS’
Os Santos Crispim e Crispiniano estão 
ligados a um milagre que os relaciona, 
directamente, com a tradição (37) de 
se colocarem, na chaminé, na Véspera 
de Natal, os sapatos das crianças, para 
receberem presentes.
Não é apenas com São Nicolau e o Pai 
Natal que isso acontece.
Conta-se que, numa Noite de Natal, 
os irmãos Crispim e Crispiniano, que 
fugiam à perseguição, não tendo onde 
celebrar a ‘Consoada’, foram-se recolher 
em casa de uma viúva muito pobre, 
com muitos filhos, que nem tamancos 
tinham para calçar.
Os futuros santos partilharam com a fa-
mília os magros comeres que levavam 
e passaram a noite santa a fabricar ‘ta-
manquinhos’, que deixaram às crianças, 
na chaminé, carregados de… moedas 
de ouro.

A Irmandade: Fernando Soares, Carlos Duarte,  Augusto Oliveira, Dário Silva, Rui Porfírio,
Joaquim Cruz, José Teixeira, José Pereira, Luís Pereira, Manuel Silva, [André Siopa].
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b) A CEIA DE NATAL NO ALBERGUE
É tradição da Irmandade oferecer, no al-
bergue, na Noite de Natal, uma ceia, aos 
pobres e carenciados, que tem raízes 
muito antigas.
Esta ceia foi continuada (38) na refeição 
que era dada, também na Véspera de 
Natal, às senhoras idosas que viviam no 
albergue.
A refeição incluía bacalhau, batatas, 
couves, pão, vinho, molho de azeite e vi-
nagre, um bolinho de bacalhau desfeito 
e um pratinho de arroz doce ou aletria 
(39).
Os estatutos de 1825 insistiram nesta 
ceia, na véspera de Natal, no Albergue 
de São Crispim, servida “aos mendigos 
que nele se achem recolhidos e às po-
bres que habitam nas celas”, e “aos con-
frades internados no albergue” e ainda a 
“algum mestre das nossas oficinas” (40).
A ceia era precedida pela reza de 3 Pa-
dre-Nossos e 3 Avé-Marias, “pelas almas 
de quem deixou aquela esmola”.
Em 1870, foi feito um outro donativo, 
por Domingos Gonçalves Lobo (o ‘Lobo 
da Rua Nova’), negociante de solas e 
cabedais, para esse piedoso fim.
Esta ceia, que é apoiada pela Câmara, 
foi cozinhada e servida, nos tempos 
recentes, pelo (também para mim) muito 
saudoso Sr. António Pereira, sendo, hoje, 
cozinhada e servida por seus familiares 
e amigos.

6 – UMA CURIOSIDADE (EXEMPLAR) 
SOBRE A IRMANDADE

A Ceia de Natal não era a única concedi-
da, pela Irmandade (41).
Havia outra, mas não era para fora, para 
os necessitados, mas para dentro, para 
os próprios Irmãos… que nem sempre 
tinham, entre si, o melhor relacionamen-
to.
Pedro Baião e João Baião deixaram insti-
tuído que, em Quarta-Feira de Cinzas, a 
Irmandade mandasse dizer um respon-
so, com vigília, sobre as suas sepulturas, 
na Igreja de São Paio (demolida em 
1914), findo o qual seria posta mesa e 
servida uma consoada.
Os irmãos que não aderissem seriam 
riscados da Irmandade.
Trata-se de uma decisão singular, mas 
com uma razão de ser muito profunda: 
a caridade, antes de chegar aos outros, 
tem de ser praticada por aqueles que a 
recomendam.
Muitas vezes são esses mesmos que 
mais necessitam dela, pelas ‘desirman-
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dades’ que provocam.
As pazes feitas à mesa são, sempre, as 
mais duradouras.
O objectivo dessa “Consoada Quares-

mal” era acabar com “ódios e desa-
venças”, entre os confrades, que se 
tornariam verdadeiramente “Irmãos”, ao 
beberem pelo mesmo copo.
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FUTEBOL À LUPA

FUTEBOL FEMININO:
O RESSURGIMENTO
TEXTO: RAQUEL F. VEIGA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Em 1917, na cidade inglesa de Preston, 
foi fundado aquele que continua a ser 
considerado por muitos um dos mais 
importantes clubes da história do 
futebol feminino. O Dick, Kerr Ladies 
FC pode ser desconhecido do grande 
público, mas é o representante mais 
solene de um movimento dourado que 
marcou o início do século passado. A 
maioria das jogadoras que constituíam 
a equipa trabalhavam na mesma fábri-
ca – que emprestou o nome ao clube – 
e aproveitavam os intervalos de almoço 
para jogar futebol. 

Sem uma estrutura definida, as várias 
equipas existentes na altura realizavam 
jogos amigáveis de cariz solidário. As re-
ceitas angariadas serviam para cobrir os 
gastos de jogar futebol, sendo o restante 
canalizado para ajudar soldados feridos, 
famílias e outras causas relevantes da 
época numa Europa devastada pela I 
Guerra Mundial.

Embora desde cedo estes jogos atraís-
sem muitos espectadores, os anos 
seguintes foram surpreendentes. O 
futebol feminino alcançou níveis de po-
pularidade inimagináveis na Inglaterra 
e as jogadoras do Dick, Kerr Ladies FC 
tornaram-se atletas reconhecidas inter-
nacionalmente. A maioria das jogadoras 
não tinham o estatuto de profissional 
e continuavam a trabalhar fábrica a 
tempo inteiro e a ser responsáveis pela 
lide doméstica. Lily Parr foi o nome que 
mais se destacou no famoso clube de 
Preston. Dizem os historiadores que 
Parr marcou mais de 1000 golos ao 
longo da sua longa – e polémica – car-
reira. Em 2002 foi a primeira mulher a 
ser introduzida no Corredor da Fama do 
futebol inglês.

O elevado número de espectadores que 
se deslocavam aos estádios para assistir 
aos jogos de futebol feminino era de-
monstrativo do interesse que as equipas 
geravam. O ano de 1920 foi histórico. Fi-
cou marcado pela realização do primeiro 
jogo internacional, que opôs o Dick, Kerr 
Ladies FC a uma selecção de jogadoras 
da França. Perante 25 mil espectado-

AS EQUIPAS FEMININAS CONTINUAM A SER O PARENTE (MUITO) 
POBRE DO FUTEBOL, MAS É INEGÁVEL QUE ESTÃO A GANHAR UM 
NOVO ÍMPETO. CEM ANOS DEPOIS DA PRIMEIRA ERA DOURADA, 
ESTÁ A DESPONTAR O RESSURGIMENTO. PEDE-SE IGUALDADE 
DE OPORTUNIDADES E O INTERESSE É CADA VEZ MAIOR, MAS O 
CAMINHO A PERCORRER AINDA É LONGO.

res, as inglesas mostraram serviço e 
ganharam por 2-0. Depois de uma série 
de jogos disputados na Inglaterra, foi a 
vez de o clube de Preston se deslocar à 
França para uma Tour. 

Se dúvidas houvesse de que o público 
tinha genuíno interesse em ver as equi-
pas femininas jogar, elas foram dissipa-
das no Boxing Day desse mesmo ano 
quando o Dick, Kerr Ladies FC defrontou 
– e venceu por 4-0 – o St Helen’s Ladies. 
Naquele dia, o Goodison Park recebeu 53 
mil espectadores, mas podiam ter sido 
mais não fosse a capacidade limitada 
do recinto. De acordo com os relatos da 
época, cerca de 14 mil pessoas ficaram 
aos portões do estádio.

(Talvez) A maior injustiça desportiva do 
último século

Apesar do sucesso inegável de que o 
futebol feminino começava a gozar, a 
sua ascensão meteórica estava conde-
nada. Com o retorno da sociedade às 
normas que vigoravam antes da guerra 
– as mulheres confinadas aos trabalhos 
domésticos e os homens no mercado 
laboral – e com as mulheres a ganhar 
confiança e poder político e económico 
junto de diversas causas devido ao cariz 
solidário dos jogos, a Football Associa-
tion (FA), que se viu impedida de cortar 
para si uma fatia do bolo das receitas, 
tomou medidas extremas para arredar 

as mulheres da equação. Era necessá-
rio manter o futebol masculino como o 
produto mais excitante para o público e 
sem concorrência uma vez que aquelas 
receitas eram as únicas a entrar nos 
cofres.

Num comunicado da FA datado de 1921 
pode ler-se que devido às “reclamações 
feitas sobre mulheres jogarem futebol, o 
Conselho sente-se impelido a expressar 
o seu parecer convicto de que o futebol 
é bastante impróprio para as mulheres e 
não deve ser encorajado”. Sustentavam 
este veredicto na opinião de especia-
listas e médicos que afirmavam que o 
futebol era perigoso para as mulheres 
e podia comprometer a fertilidade. As 
mulheres não foram, efectivamente, 
impedidas de jogar futebol. E muitas 
continuaram a fazê-lo. O Dick, Kerr 
Ladies FC manteve-se em actividade até 
1965. No entanto, à descredibilização de 
que a modalidade foi alvo e de muitas 
atletas terem sido ridicularizadas – e até 
rejeitadas pela própria família – por jogar 
futebol, a FA proibiu explicitamente as 
equipas femininas de treinar e jogar em 
estádios ou campos que estivessem sob 
o domínio da FA. As jogadoras que con-
tinuaram no activo ficaram desprovidas 
das condições mínimas.

A FA demorou 50 anos para revogar as 
restrições impostas. Apenas o fez em 
1971 depois da forte pressão exercida 
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pela UEFA e pela Women’s Football 
Association. Em 2008, 37 anos após 
a revogação da proibição, a Football 
Association pediu formalmente desculpa 
pelo comportamento face ao futebol fe-
minino no século passado. Mas os danos 
já estavam feitos e os 50 anos roubados 
ao futebol feminino inglês não foram 
devolvidos. É impossível dizer o estado 
em que o futebol feminino poderia estar 
se tivesse sido outro o caminho, mas 
estaria por certo lançado em patamares 
mais elevados.

Retrato do futebol feminino em 2018

A FIFPro, uma organização que repre-
senta mais de 65 mil futebolistas a nível 
mundial, conduziu um estudo com mais 
de três mil jogadoras que actuam nas 
principais ligas dos diferentes continen-
tes e representam a selecção dos seus 
países. Das entrevistadas, 50% afirmou 
não receber nenhuma compensação 
financeira para jogar. Quando são pagas, 
o salário médio é de 600 dólares.

Um dos problemas identificados na 
indústria do futebol feminino é a recusa 
de conceder às atletas o estatuto de 
jogadoras profissionais. De acordo com a 
organização, apenas 18% das jogadoras 
questionadas preenchem os critérios da 
FIFA – ter um contrato escrito e receber 
um valor superior aos gastos para prati-
car a modalidade – para serem conside-
radas profissionais. 

O contrato escrito é fundamental em 
qualquer emprego, especialmente na 
eventualidade de conflito entre as partes 
envolvidas. Sem contrato não há garan-
tia de que alguém não sairá defraudado. 
No entanto, das mais de três mil jogado-

ras que participaram no estudo apenas 
53% afirmaram ter um contrato escrito 
com os clubes onde jogam. No futebol 
masculino, a taxa de jogadores com um 
contrato escrito aumenta para 92%.

Os problemas estruturais são diversos 
e abrangem vários temas. Os órgãos 
responsáveis têm de identificar os 
problemas e avançar com as soluções 
para esses problemas. Garantir mais 
segurança às atletas deve estar na lista 
de prioridades.

Indícios de mudança

Em Julho do último ano, o clube semi-
-profissional Lewes FC decidiu, ao abrigo 
da sua campanha Equality FC, atribuir 
o mesmo orçamento às suas equipas 
feminina – que actua no 3.º escalão do 
futebol feminino - e masculina – que ac-
tua no 8.º escalão do futebol masculino. 
Tornou-se no primeiro clube profissional 
ou semi-profissional a enveredar pela 
paridade salarial, mas já era hábito do 
clube impulsionar o futebol feminino. As 
duas equipas utilizam as mesmas insta-
lações, jogam no mesmo estádio e têm a 

mesma exposição.
Na Austrália, a W-League, principal divi-
são de futebol feminino, está a cumprir a 
10.ª época da história e tem dado passos 
gigantes no sentido da profissionaliza-
ção das atletas. Para a época em curso, 
foi implementada uma obrigação de 
contrato que fixa o salário mínimo nos 
10 mil dólares. O tecto salarial passa a 
ser de 300 mil dólares. A estas mudan-
ças acresce ainda o facto de estarem 
agora garantidos os padrões mínimos de 
assistência de saúde e uma política de 
maternidade.

Acrescenta-se o adjectivo feminino ou 
masculino depois de futebol, mas é – 
para todos – a mesma modalidade e a 
mesma paixão. Cem ano depois da era 
dourada que começou em Inglaterra, o 
futebol feminino começa a galvanizar 
o público mundial à escala do que as 
mulheres do Dick, Perr Ladies FC fizeram 
quando não tinham sequer o direito ao 
voto. O futebol feminino não está agora 
a aparecer e tão pouco é uma moda. 
Está a ressurgir e esta, embora poucas 
vezes contada, também é a história do 
futebol.
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BREVES E INTERESSANTES
FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Gigante do comércio “online” está em 
negociações com a Invicta. Confirmação 
pode chegar ainda durante o primeiro 
trimestre. Depois da Google, a Amazon 
pode ser a próxima gigante mundial 
a instalar-se em Portugal. A notícia é 
avançada pelo Jornal de Negócios na 
edição, onde cita “fonte próxima do 
processo”. Segundo a mesma fonte, 

a tecnológica líder no retalho “online” 
já estará a negociar a abertura de um 
espaço na cidade do Porto, mais concre-
tamente na zona nobre da Boavista, e 
a confirmação da notícia poderá che-
gar ainda durante o primeiro trimestre 
deste ano. Até lá, a versão espanhola da 
Amazon continuará a ser a solução mais 
“próxima” para os portugueses.

Entre os nove fotógrafos distinguidos 
nos prémios Outdoor Photographer of 
the Year está um português, José Frago-
zo, com uma imagem que retrata a vida 
selvagem num parque no Quénia. Os 
prémios Outdoor Photographer of the 
Year foram entregues nas suas princi-
pais categorias, nesta que já é a sétima 
edição dos galardões que pretendem 
distinguir, pelo mundo fora, as melhores 
imagens de paisagens, natureza e vida 
selvagem. De entre as 18 mil imagens 
submetidas por fotógrafos amadores e 
profissionais, o português José Fragozo 
foi um dos vencedores, desta feita na 
categoria de Vida Selvagem, com uma 
imagem que captou em viagem, no 
Parque Nacional Nairobi, no Quénia.

Numa altura em que o ator Kevin 
Spacey está a ser investigado pela 
polícia na sequência de acusações de 
assédio e abuso sexual, a plataforma 
de "streaming" Netflix sofre um grande 
impacto financeiro. De acordo com o 
mais recente relatório fiscal da Netflix, 
relativo ao quarto trimestre do último 
ano (2017), os lucros da plataforma de 
"streaming" tiveram uma queda de 39 
milhões de dólares, cerca de 32 mi-
lhões de euros. O prejuízo, segundo o 
“site” Deadline, deve-se às produções 
afetadas pela polémica de que Kevin 
Spacey foi alvo. Recorde-se que o ator 
foi acusado de ter comportamentos 
sexuais inapropriados, desde assédio a 
violação.

Os viajantes escolheram: o melhor hotel 
do mundo é o Viroth’s Hotel, no Cam-
bodja. E custa apenas 78 euros por noite. 
A TripAdvisor revelou o seu Travellers 
Choice Awards de 2018, o ranking anual 
com as escolhas dos viajantes de todo o 
mundo. Os prémios são decididos após 
análise de milhões de comentários e 
opiniões registados no “site” durante o 
ano anterior. O Viroth’s Hotel, no centro 
de Siem Reap, no noroeste do Cambod-
ja, possui um design contemporâneo 
inspirado nos anos 1950, complemen-
tado por jardins verticais cheios de 
plantas exuberantes. Oferece 35 quartos 
elegantes, uma piscina de 20 metros, 
spa, ginásio e restaurante ao ar livre. O 
hotel na movimentada área de Wat Bo, 
teve 910 comentários, com 95% deles 
a considerarem-no “excelente” e sem 
qualquer opinião abaixo da média.

RUBRICA

FOTÓGRAFO 
PORTUGUÊS 
PREMIADO

NETFLIX SOFRE 
PREJUÍZO 
DE 32 MILHÕES 

O MELHOR HOTEL 
CUSTA 78 EUROS 

AMAZON PREPARA ENTRADA EM PORTUGAL 
COM O PORTO EM VISTA
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Nunca se sabe o que pode acontecer num 
avião, e o que se passou num voo de Paris 
para Nova Iorque veio provar que o mais 
inesperado pode realmente surpreender 
os passageiros: aterrou com uma pessoa 
a mais a bordo. Uma assistente de bordo 
perguntou se havia algum médico a 
bordo e Sij Hemal, um médico residente 
de urologia, no Glickman Urological and 
Kidney Institute da Cleveland Clinic, foi 
chamado para fazer um parto durante um 
voo da Air France entre Paris-Nova Iorque, 
a dez mil metros de altitude.

Um polícia no Reino Unido apanhou 
Jean-Marc Gales a circular em excesso de 
velocidade, a 164 quilómetros por hora, 
na autoestrada A11, perto de Norwich, 
Norkfolk, onde o limite de velocidade é de 
113 quilómetros por hora (70 mph). A esta 
situação acresce outro problema: o CEO 
da Lotus já tinha oito pontos de infra-
ções somados e aos 12 no Reino Unido 
o condutor é inibido de conduzir durante 

seis meses. Desta forma, o advogado de 
Gales, Simon Nicholls, deu azo à criativi-
dade e alegou que é “vital” que respon-
sável máximo da Lotus continue a testar 
ele próprio os carros, decorrente da sua 
profissão. E passou quase impune em 
tribunal. O CEO desembolsou 765 euros 
de multa, quantia à qual acresceram 190 
euros por outras despesas e não poderá 
conduzir durante 30 dias.

A sanita, com 18 quilates e o título "Amé-
rica", é uma crítica do artista italiano 
Maurizio Cattelan à avareza da nação 
norte-americana. O seu valor estimado 
ultrapassa um milhão de dólares (800 
mil euros). O Presidente dos EUA e a 
mulher pediram um quadro de Van Gogh 
ao Guggenheim, mas o museu nova-ior-
quino sugeriu antes uma sanita total-

mente em ouro, da autoria de um artista 
italiano. Donald e Melania Trump tinham 
pedido emprestado o quadro "Paisa-
gem com Neve", que ilustra um homem 
e o seu cão, para colocarem nos seus 
aposentos privados na Casa Branca. A 
sanita poderia mesmo ser "um emprésti-
mo a longo prazo", referia a curadora do 
museu. A Casa Branca não comentou.

Os homens heterossexuais vão deixar 
de ser os únicos a poder ter uma bo-
neca sexual com inteligência artificial. 
A pensar no sexo feminino, a empresa 
Relbotix, que já tinha desenvolvido a 
Harmony, a primeira boneca sexual 
com estas características, está a criar 
um boneco baseado na típica imagem 
masculina, com abdominais definidos e 
capaz de ter uma ereção. Prevê-se que 
esta nova criação fique disponível no 
mercado ainda em 2018, por cerca de 
dez mil dólares (oito mil euros). Para já, 
o criador deixa uma garantia: este novo 
robô será “melhor do que um vibrador” 
e estará à venda em diversas versões 
com diferentes tamanhos, tons de pele, 
cor dos olhos, silhuetas e dimensão 
do órgão sexual. Apesar de ainda não 
estar terminado – o pénis biónico do 
boneco ainda está a ser desenvolvido -, 
a Relbotix não tem dúvidas sobre o su-
cesso que o produto vai ter. Até porque 
Matt McMullen, CEO da empresa, já tem 
experiência na área.

BEBÉ NASCE A 10 MIL 
METROS DE ALTITUDE

A DESCULPA QUE O CEO DA LOTUS DEU  
AO SER APANHADO EM EXCESSO DE VELOCIDADE

TRUMP PEDIU QUADRO DE VAN GOGH, 
MAS MUSEU SUGERIU UMA SANITA EM OURO

UM ROBÔ SEXUAL 
PARA MULHERES
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1 – QUAL É A SEGUNDA LÍNGUA OFICIAL DE 
PORTUGAL?

a) Inglês
b) Espanhol 
c) Mirandês

d) Português

4 – COMO SE CHAMA A BATALHA ENTRE
D. AFONSO HENRIQUES E D. TERESA?
a) Batalha da Independência
b) Batalha de S. Mamede
c) Batalha de Ouriquito
d) Batalha de Vilafrancada

2 – DESCONSIDERANDO A PARTE EUROPEIA 
DA RÚSSIA, QUAL É O MAIOR PAÍS DA 
EUROPA?
a) Ucrânia
b) Espanha
c) Suécia
d) Alemanha

5 – QUE PAÍS DA EUROPA TINHA UMA 
IDEOLOGIA CONHECIDA COMO NAZISMO?

a) França
b) Escócia
c) Áustria

d) Alemanha

3 – EM QUE ANO O PRINCIPADO DE ANDORRA 
SE TORNOU INDEPENDENTE?

a) 1990
b) 1991
c) 1992
d) 1993

6 – QUEM FOI O PRIMEIRO PRESIDENTE DA 
HISTÓRIA DO VITÓRIA SPORT CLUBE (1922-
1924)?
a) António Macedo Guimarães
b) Afonso Costa Guimarães
c) José Acácio Pinto Rodrigues
d) Amadeu da Costa Carvalho

1 – A FAMÍLIA
Olá! Eu sei que não sabe quem sou, mas 
nós somos da mesma família: o meu pai 
é irmão da sua irmã.

Consegue adivinhar que parente sou 
eu: primo, sobrinho, filho, tio ou genro?

2 – O DICIONÁRIO
Na escola primária da cidade, a 
professora Alice tem um quebra-
cabeças para os meninos do terceiro 
ano. Para fazer uma pausa das contas 
de multiplicação, ela distribuiu uma lista 
com seis palavras: Agate, Agitate, Gates, 
Stags, Stage, Grate. Depois lançou-lhes 
um desafio: 

Quais destas palavras são compostas 
pelas mesmas letras?

3 – A CORRIDA
Três cavalos vão participar na corrida 
anual da vila. Os cavalos chamam-
se Tufão, Trovão e Tornado e os seus 
proprietários são o senhor Rui, o senhor 
Baltasar e o senhor Mateus, embora 
não necessariamente por esta ordem. 
O Tufão partiu a pata logo no início da 
corrida e infelizmente teve de desistir 
da competição. O senhor Mateus tinha 
um cavalo castanho e branco com três 
anos. Trovão tinha ganho 20 mil euros. O 
senhor Baltasar já tinha perdido muito, 
mas o cavalo esteve muito perto de 
vencer. O cavalo vencedor desta corrida 
era preto. Esta foi a primeira corrida 
onde o cavalo do senhor Rui participou.

Como se chama o cavalo que ganhou?

Soluções quiz janeiro: 1 – d) Soult; 2 – c) 
Deixou de fumar; 3 – c) Sestércio; 4 – a) 
Ahoy; 5 – d) Iglu; 6 – b) Dois.

QUEBRA-CABEÇASQUIZ FEVEREIRO DE 2018
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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
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