
CÉSAR MACHADOELEIÇÕES A PRETO E BRANCOJOÃO PEDRO VAZ
Um vimaranense que se confessa 

apaixonado por tudo o que faz.
O Vitória Sport Clube vai a

eleições no dia 24 de março.
A primeira grande entrevista do 

novo diretor artístico da "A Oficina".
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"A vida
não acaba 
numa cadeira
de rodas"
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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 3 183 200

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

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

5 4 280 670

140.000€

Mascotelos, Guimarães
ASG18026

135.000€

Ponte, Guimarães
ASG18011

2 3 92

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 10 5 314 84

595.000€

Centro, Guimarães
ASG18009

9 anos de experiência à sua disposição

5 2 152 11439

499.000€

Ronfe, Guimarães
ASV18018

3 1 34

73.000€

Sande S. Lourenço, Guimarães
ASG18002

874 2 1 65

80.000€

Azurém, Guimarães
ASG18008

40

3 4 118

170.000€

Ponte, Braga
ASG18012

145.000€

Selho (São Jorge), Guimarães
ASG18010

3 2 129

260.000€

Selho S. Jorge, Vizela
ASG18013

3 2 192 480



03

Cá está a edição número 59 da 
Revista da cidade-berço, mais uma 
revista repleta de entrevistas e artigos 
interessantes.

Nesta edição levamos à capa Sara 
Coutinho, uma mulher de 43 anos 
de idade que, mesmo estando 
condicionada a uma cadeira de rodas 
desde os 25 anos, não limita os seus 
sonhos. Uma queda de um metro e 
meio de altura retirou-lhe a mobilidade 
mas não a impediu de fazer aquilo que 
mais gosta: viver, sendo um exemplo 
para a sociedade em que vivemos.

João Pedro Vaz é o novo a diretor 

artístico da cooperativa “A Oficina”, e deu 
a sua primeira grande entrevista, depois 
de assumir o cargo, à Mais Guimarães. 
O novo “homem forte” da cultura na 
cidade berço afirma que, “mais do que 
mudanças” prefere falar em “aprofundar” 
o trabalho da “A Oficina".

César Machado, conhecido advogado 
da nossa praça e homem ligado ao 
associativismo e à música, partilhou 
connosco o seu percurso, as suas 
muitas histórias, e alguns dos projetos 
que tem para a associação Convívio, 
que atualmente preside.

Numa edição recheada de artigos 

interessantes destacamos ainda: 
O Festival da Canção que, pela 
primeira vez, decorreu em Guimarães; 
Damos a conhecer a vencedora do 
concurso televisivo “Cosido à mão”, a 
vimaranense Carla Costa, e, como o 
Vitória Sport Clube vai a eleições a 24 
de março, apresentamos o que une e 
separa os dois candidatos: Júlio Vieira 
de Castro e Júlio Mendes.

Em abril, cá estaremos de novo 
para lhe mostrar um pouco mais do 
que acontece na cidade-berço de 
Portugal. Para lhe contar as histórias e 
apresentar os protagonistas.

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
Mais Guimarães

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

NÃO LIMITEMOS OS NOSSOS SONHOS
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Uma doce Páscoa

Alameda S.Dâmaso - Centro Comercial S.Francisco, Loja 50    Tlf: 253 096 172
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TODOS OS MESES
A MAIS GUIMARÃES LEVA 

ATÉ SI
O QUE DE MAIS 

IMPORTANTE ACONTECE NA 
CIDADE BERÇO

E NO CONCELHO!

 COM SINAL MAIS
NESTA EDIÇÃO
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CÉSAR MACHADO
ENTRE O FRACO E O FORTE A LIBERDADE OPRIME

JOÃO PEDRO VAZ
UM HOMEM DE LIVROS

AO LEME DA "A OFICINA" 

ELEIÇÕES A PRETO E BRANCO

CARLA COSTA
VENCEDORA DO PROGRAMA "COSIDO À MÃO" 

A BORA COOKING TRUCK ESTEVE EM GUIMARÃES
OUTROS MUNDOS
AO SERVIÇO DO VITÓRIA!

FESTIVAL DA CANÇÃO 2018



06



07

NOITE MÁGINA NA CIDADE BERÇO
TEXTO: LUÍS FREITAS • FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

O MULTIUSOS DE GUIMARÃES FOI O GRANDE PALCO DA FINAL DO FESTIVAL DA CANÇÃO. 
A MÚSICA “O JARDIM” VAI REPRESENTAR PORTUGAL NA EUROVISÃO, EM LISBOA.  

As 14 músicas finalistas desfilaram 
pelo Multiusos de Guimarães, na noite 
de domingo, 04 de março. A música 
vencedora foi escolhida através 
da pontuação atribuída pelos júris 
regionais e pelo público, através do 
televoto. Tanto a pontuação do júri 
como a do televoto valem 50 por cento 
do total. Apesara do empate técnico, 
as votações do público prevaleceram.

Cláudio Pascoal e Isaura vão 
representar Portugal no Festival da 
Eurovisão que se realiza em Lisboa 
nos dias 08, 10 e 12 de maio. Enquanto 
vencedor da última edição, Portugal 
organiza o espetáculo deste ano e tem 
acesso direto à final de dia 12 de maio.

FESTIVAL DA CANÇÃO

GUIMARÃES FOI PALCO 
DO “RENASCER” DO 
FESTIVAL

candidato de Portugal à Eurovisão. Não 
podia ser mais simbólico do ponto de 
vista da narrativa e editorial”.

O presidente da Câmara Municipal 
de Guimarães, Domingos Bragança, 
mostrou-se orgulhoso pelo 
“renascimento” do Festival da Canção. 
“É um novo conceito que atrai a 
juventude, que estava afastada do 
Festival”, disse. O edil lembrou que 
Guimarães é “a capital histórica e 
simbólica de Portugal” e que “faz todo o 
sentido que o “Festival da Canção seja 
reiniciado neste novo modelo, com uma 
mega produção, aqui em Guimarães”.

Gonçalo Madaíl, coordenador do 
Festival da Canção 2018, diz que 
a equipa de produção não sentiu 
qualquer diferença por não estar na 
capital do país. “Do ponto de vista do 
conceito, estamos no berço da nação, 
e logo por aí nasce aqui o próximo 
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"Com ambição, com rumo e sem 
medo". É desta forma que o candidato 
Júlio Vieira de Castro se apresenta 
às eleições do Vitória Sport Clube. 
"Mudança" é a palavra de ordem.

Júlio Vieira de Castro promete 
um projeto financeiro “ambicioso 
e rigoroso” para o clube, sendo 
“completamente transparente”. “No final 
do mandato, será feita uma auditória 
externa às contas do clube, que ficará 
acessível para consulta de todos os 
sócios. Iremos revelar também as 
percentagens de venda e compra dos 
jogadores nas assembleias”, explica.

O candidato elabora as razões da 
candidatura apontando erros de 
“gestão e planeamento desportivo” da 
atual direção, que mantém um projeto 
“esgotado”, com uma “desinformação” 
financeira e de “desvalorização” de 
jogadores formados pelo Vitória. 
“A equipa perdeu o ADN”, frisou 
JVC, aquando da apresentação da 
candiadtura.

A lista A, que avança para as eleições 
de 24 de março propõe mais “ambição”, 
num futebol profissional assente 
na formação, com uma preparação 
“atempada” da época e sem desfazer 
a “espinha dorsal de equipa”. O diretor-
geral para a SAD, Ziad, será o “topo 
da hierarquia” do futebol e terá a seu 
cargo a gestão do plano desportivo e 
angariação de novos parceiros.

COM ESTES 
PRESSUPOSTOS, JÚLIO 
VIEIRA DE CASTRO 
ENTENDE QUE ESTÃO 
REUNIDAS AS CONDIÇÕES 
PARA LUTAR PELOS 

LUGARES EUROPEUS, 
NOMEADAMENTE O 
ACESSO À LIGA DOS 
CAMPEÕES.
O “Novo Vitória” deseja dar “voz” 
aos sócios, através de uma maior 
participação nas Assembleias do 
clube, que voltarão a realizar-se às 
sextas-feiras, um reforço de privilégios 
e eventos dedicados aos associados. 
Para isso, o programa contempla a 
criação do “dia do associado” e de um 
gabinete de apoio.

Outro destaque do programa 
apresentado vai para as infraestruturas 
do estádio D. Afonso Henriques. A 
lista candidata prevê a construção 
de camarotes na bancada nascente, 
aumentar a cobertura do estádio e 
separar a bancada topo norte das 
restantes com acrílico ou outro material.

O candidato quer ainda aumentar 
o número de associados do clube. 
Uma das medidas adiantadas passa 
por oferecer três anuidades aos 
recém-nascidos. O “site” do Vitória vai 
disponibilizar o pagamento de cotas 
e lugares anuais, assim como uma 
“newsletter” semanal do clube.

Júlio Vieira de Castro anunciou que, 
caso vença as eleições, irá acabar com 
a zona Corporate nos lugares cativos 
da bancada Poente, criada esta época 
devido à participação nas competições 
europeias. “Esta fórmula levou à 
humilhação dos sócios".

Para as modalidades, o "Novo Vitória 
pretende criar uma nave junto ao 
pavilhão da Unidade Vimaranense, com 
dois campos de treino, gabinete médico 
e gabinete de apoio.

ELEIÇÕES
A PRETO E BRANCO
TEXTO:  LUÍS FREITAS E DIOGO OLIVEIRA

LISTA A
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"Somos mais fortes", é o lema do 
"Contigo Vitória", lista liderada por Júlio 
Mendes. Em caso de reeleição, Júlio 
Mendes e a sua equipa completariam 
nove anos ao leme do clube, numa 
altura em que se projeta já o centenário 
do Vitória, em 2022.

Júlio Mendes tem o desejo de criar, 
em Silvares, uma nova Academia 
denominada "Academia 2022", que 
será uma extensão da existente.  “A 
Academia está saturada”, frisou o 
candidato. A Academia serviria o futebol 
profissional (A e B) e feminino, ficando 
a atual Academia ao dipor exclusivo 
da formação, onde será dado apoio 
pedagógico "para facilitar a conciliação 
entre a atividade escolar e a prática 
desportiva". 

O CANDIDATO QUE 
QUER AUMENTAR O 
ORÇAMENTO DA SAD 
PARA A PRÓXIMA ÉPOCA 
PARA CERCA DE DEZ 
MILHÕES DE EUROS, 
CASO SEJA REELEITO, A 
24 DE MARÇO

Júlio Mendes afirmou que as receitas 
médias da SAD, que se basearam 
até agora, sobretudo, nas vendas de 
jogadores (57% do total) vão passar 
a depender, maioritariamente, das 
receitas de televisão, publicidade e 
bilheteira (65%). O candidato disse 
ainda querer exercer pressão junto dos 
acionistas "no sentido de aumentar 
o capital da SAD, ou de permitir que 
outros deixem entrar no capital da 
SAD", ao mesmo que criticou a forma 
como alguns clubes nacionais vivem 
acima das suas possibilidades. "O 

futebol está extremamente deficitário. 
Os clubes não têm capacidade de gerar 
receitas correntes. Alguns deles foram 
suportados de forma artificial, para não 
dizer ilegal", frisou.

No programa da Lista B consta ainda 
propostas para o licenciamento da 
Escola Afonsinhos, a criação de um 
Cartão de Saúde, uma Clínica Saúde 
para reabilitação, uma zona de 
restauração e uma nova aplicação para 
os sócios acompanhar o clube de perto 
– Vitória Live.

O responsável prometeu criar uma 
equipa de futebol feminino, uma 
"tendência mundial incontornável", 
e apostar nos desportos eletrónicos 
(e-sports), antes de revelar que pretende 
uma revisão dos estatutos do clube.

O programa eleitoral inclui a permuta 
com a Câmara dos terrenos da antiga 
piscina com o terreno da bomba 
de gasolina da junto ao estádio (se 
aprovado em Assembleia Geral), 
passando o clube a ser proprietário 
das bombas, "com condições especiais 
para sócios e receitas a reverter para 
as modalidades amadoras". No local da 
piscina será construída uma piscina pelo 
município, ficando escrito na permuta 
que o Vitória terá direito a uma parte 
substancial do tempo de uso para as 
modalidades amadoras.

Júlio Mendes deseja ainda criar no 
estádio D. Afonso Henriques um 
percurso museológico, em parceria com 
o Turismo Porto e Norte, um provedor 
do adepto, dirigido pelo antigo cobrador 
José Vieira, e uma instituição solidária. 
Por último, o candidato avançou que 
será criada uma comissão para preparar 
o centenário do clube, em 2022, que 
contará com um representante da 
Câmara Municipal.

ATO ELEITORAL ESTÁ 
AGENDADO PARA 24 DE 
MARÇO, NO PAVILHÃO DA 
UNIDADE VIMARANENSE.
JÚLIO VIEIRA DE CASTRO 
E JÚLIO MENDES SÃO OS 
CANDIDATOS.

LISTA B
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GUIMARÃES ARTE E CULTURA
MARÇO 2018

AGENDA

EGO: PLASTIC MAN
09 DE MARÇO - 22H00
CAAA

Plastic Man fazem um rock inspirado 
nas experiências psicadélicas dos anos 
1960, entre outras influências. O registo, 
lançado em 2015, levou-os a circular 
um pouco por toda a Europa. Nunca 
tocaram, no entanto, em Portugal.

CIRCUS ARTS WEEKEND 
10 DE MARÇO - 10H00
CCVF

Depois de uma bem sucedida edição 
zero, o Circus Arts Weekend instala-se 
no CCVF. O programa é composto por 
dois espetáculos, um debate, conversa 
pós-espetáculo e um Open Day no 
Instituto Nacional de Artes do Circo.

CONVÍVIOS AO PIANO: 
PEDRO EMANUEL PEREIRA 
E CARLOS FERREIRA 
17 DE MARÇO - 19H00
Associação Convívio

Pedro Emanuel Pereira e Carlos Ferreira, 
clarinetista da orquestra de Monte Carlo, 
no Mónaco, dão continuidade ao O 
Festival de Música “Convívios ao Piano”.

ALTOS & BAIXOS
17 DE MARÇO - 22H00
CAE - São Mamede

Joana Marques e Daniel Leitão são 
humoristas, casados e têm uma 
diferença de alturas tão grande que 
decidiram chamar “Altos & Baixos”.

NOOJ
10 DE MARÇO - 23H00
Associação Convívio

O duo já esteve em Guimarães mas 
nunca como Nooj. A dupla lisboeta 
lançou recentemente Videonojo e 
está a desafiar o formato original da 
canção e a criar uma estética própria 
na música.

MATIAS DAMÁSIO
17 DE MARÇO - 22H00
Multiusos

Multiusos de Guimarães acolhe 
concerto comemorativo dos 10 anos 
de carreira do artista angolano. A 
cantora espanhola Vanesa Martín 
será a convidada especial do concerto 
em que a interpretação conjunta do 
tema "Porque Queramos Vernos" será 
certamente um dos pontos altos.

OS AZEITONAS
24 DE MARÇO - 22H00
CAE - São Mamede

Os Azeitonas foram-se afirmando 
como um verdadeiro fenómeno de 
atração, apoiados sempre pelas 
canções, que iam encontrando no 
público o seu verdadeiro eco.

THE STUNTS
17 DE MARÇO - 23H00
Associação Convívio

Projecto nascido em 2006, The Stunts 
têm vindo atuar em vários espaços da 
sua própria cidade e a garantir boas 
perspectivas para o próximo verão, 
altura que vão lançar o seu primeiro EP.CARMINA BURANA 

& HINO DA ALEGRIA
10 DE MARÇO - 21H30   
CAE - São Mamede

A Orquestra Sinfónica da Ucrânia e 
os Coros Estatais Ucranianos irão 
apresentar-se em Guimarães com duas 
fabulosas obras intemporais. Carmina 
Burana, de Carl Off, e a 9.ª Sinfonia de 
Beethoven, mais conhecido pelo Hino da 
Alegria.

CONVÍVIOS AO PIANO: 
JOÃO PEDRO ALMEIDA
10 DE MARÇO - 19H00
Associação Convívio

O Festival de Música “Convívios ao 
Piano”, cuja temática incide no piano e na 
literatura musical.

LIIMA
22 DE MARÇO - 21H30
CCVF

Os Liima trazem ao Café Concerto 
“1982”. Não se trata de um disco 
nostálgico, mas antes um trabalho que 
acrescenta irreverência ao imaginário e 
à estética dos idos anos 80.
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A par da qualidade das instalações da 
Medicunha está, segundo Isabel Cunha, 
o extremo cuidado com os pacientes. 
“Desde a marcação das consultas até 
ao acompanhamento pós-tratamento, 
garantimos total atenção e dedicação 
a todas as pessoas que entram nas 
nossas instalações, refere a responsável.

A CLÍNICA MEDICUNHA DISPONIBILIZA 
VÁRIAS ESPECIALIDADES NA ÁREA DA 
MEDICINA DENTÁRIA E CUIDADOS DE 
SAÚDE ORAL: ORTODONTIA, CIRURGIA 
ORAL, IMPLANTOLOGIA, PRÓTESES, 
DENTISTERIA E PERIODONTOLOGIA. O 
ESPAÇO ESTÁ EQUIPADO TAMBÉM COM 
AS TECNOLOGIAS MAIS AVANÇADAS. 

A Medicunha surgiu há cerca de três 
anos. Isabel Cunha terminou o mestrado 
em Medicina Dentária em 2011, tendo, 
logo de seguida, integrado a turma 
de Ortodontia na Fundação Gnathos 
e, mais tarde, dentro dessa área, feito 
um “upgrade” em Damom System. 
Frequentou diversos cursos na área 
de endodontia, prótese dentária e 
dentisteria, mas, a Cirurgia Oral sempre 
foi e continua a ser a sua paixão, tendo 
realizado várias formações nessa 
vertente, desde Implantologia oral, 
Cirurgia avançada e Reabilitação Oral 
Estética. 

A atualização e formação contínua são, 
para Isabel, fundamentais. “Um médico 
dentista deve praticar um ato médico 
de excelência, atual e de acordo com os 
'guidelines' científicos e critérios clínicos 
definidos pelas normas internacionais. 
Só estudando continuamente 
conseguimos acompanhar toda a 
evolução. É esta a essência de um 
bom trabalho, atuar com consciência 
e conhecimento", acrescenta a 
responsável da Medicunha.

SERVIÇOS MÉDICOS 
DE EXCELÊNCIA 

A CLÍNICA MEDICUNHA  É UM ESPAÇO DE EXCELÊNCIA E INOVAÇÃO NO CENTRO DE GUIMARÃES, 
SITUANDO-SE, MAIS CONCRETAMENTE, NO LARGO REPÚBLICA DO BRASIL.

“SEMPRE ME FASCINOU 
ESTE TIPO DE 
TRABALHO, ESTA ARTE 
DE PODER MUDAR 
ALGO, AUMENTANDO 
A QUALIDADE DE VIDA 
E AUTOESTIMA DOS 
PACIENTES, TORNANDO-
OS MAIS FELIZES E MAIS 
REALIZADOS. A MEDICINA 
DENTÁRIA DÁ-ME ESSA 
ALEGRIA.” Isabel Cunha.

relaxado e desprovido de receios e 
preconceitos”, refere Isabel.
Na Medicunha há ainda a preocupação 
de disponibilizar os mais recentes meios 
tecnológicos, nesse sentido, a clinica 
dispõe de um “Ortopantomografo 
em 3D”, que permite diagnosticar 
com rapidez e prever diversos tipos 
de patologias. Todos os exames de 
Diagnósticos Radiográfico podem ser 
realizados na clínica. É disponibilizado 
também o serviço de CONE BEAM (TAC), 
que facilita a vida aos pacientes que não 
precisam assim de ir a vários locais para 
acederem a um relatório completo sobre 
o estado da sua boca.

Para Isabel Cunha, “a saúde oral é um 
fator determinante para a saúde e 
qualidade de vida global, dadas as suas 
implicações no nosso bem-estar e no 
relacionamento com terceiros. Uma boca 
saudável aumenta a nossa autoestima e, 
por si só, a capacidade de socialização. 
Manter uma boa saúde oral é um modo 
de evitar situações dolorosas na boca e 
na face, de prevenir várias complicações 
como o cancro oral, infeções orais, 
degradação e perda de peças dentárias, 
patologias gengivais e outros problemas 
sistémicos que podem advir como 
por exemplo patologias no estômago, 
sistema cardiovascular e muscular e que 
nem sempre associamos.”

O RETORNO DE UM SORRISO É MÁGICO 
E A DEVOLUÇÃO DAS FUNÇÕES DA 
NOSSA CAPACIDADE ORAL É SINAL DO 
DEVER CUMPRIDO.

Largo República do Brasil, nº 342
(Campo da Feira) 4810-446 Guimarães
Tlf: 253 082 808 | www.medicunha.pt

Relativamente à equipa Medicunha, 
podemos defini-la como “honesta, 
altamente organizada e trabalhadora”, 
não se poupando ali no tempo que 
despendem com cada paciente. 
“Consideramos que é necessário 
tempo para comunicar, para fazer com 
que o paciente se sinta à vontade e 
que confie no nosso trabalho. Há um 
espírito familiar dentro da clínica. Aqui, 
o paciente não é só mais um que entra 
e sai sem o cuidado que merece. Creio 
que nos diferenciamos também pelo 
intimismo, pela proximidade que temos 
com os pacientes e a forma como os 
colocamos à vontade, num ambiente 
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SHOWROOM 2018
EM FEVEREIRO, NOS DIAS 23, 24 E 25, A QUINTA VILA MARITA ORGANIZOU O SHOWROOM 2018. 
A QUINTA, QUE PELAS MÃOS DE ISABEL ALMEIDA, TEM PROCURADO INOVAR E MELHORAR, ANO APÓS 
ANO, QUER O SERVIÇO, QUER NAS OBRAS NO ESPAÇO, FAZENDO COM QUE SEJA, ATUALMENTE, UMA 
DAS QUINTAS MAIS REQUISITADAS PARA A REALIZAÇÃO DE CASAMENTOS.

No Showroom, para além da 
demonstração de todas as novidades 
que a quinta apresenta este ano, no 
espaço estiveram também presentes 
várias empresas que prestam 
serviços na área dos casamentos, 
nomeadamente fotógrafos, lojas de 
vestuário de cerimónia, cabeleireiros, a 
nova agência de viagens do Grupo Vila 
Marita, a Clickviaja.com nas Caldas das 
Taipas, e ainda, a Era uma vez Atlier, 
empresa dedicada à organização de 
todo o tipo de eventos.

A Mais Guimarães também esteve lá, 
confirmando a beleza do espaço interior 
e exterior da quinta, que maravilhou 
“literalmente” os mais de 150 noivos que 
por lá passaram. Pela voz dos noivos, 
pudemos ouvir que o que destacam é a 
“beleza do espaço exterior e também da 
sala ampla, bonita e muito acolhedora. O 
trabalho da equipa “sempre disponível” 
e a decoração da sala e do espaço 
envolvente também são realçados. 

Visitando a página do facebook da 
Quinta Vila Marita, saltam aos olhos a 
belíssimas fotos que retratam a beleza 
do espaço e a felicidade dos momentos 
ali vividos. Nos comentários podemos ler 
outras opiniões expressadas por quem 
já ali casou. “Queremos deixar aqui o 
nosso agradecimento a toda a equipa 
da Quinta Vila Marita e a todos aqueles 
que ajudaram a tornar o nosso dia tão 
especial! Sempre nos compreenderam 
e ajudaram, todos os pormenores da 

decoração ficaram ainda melhores do 
que imaginávamos. Comida deliciosa! Foi 
sem dúvida o dia mais feliz das nossas 
vidas tudo graças a vocês, à vossa 
disponibilidade!” 

QUINTA VILA MARITA
A QUINTA VILA MARITA 
APRESENTA-SE COMO 
UM LOCAL IDÍLICO 
PARA A REALIZAÇÃO DE 
CASAMENTOS, O DIA QUE 
TODOS QUEREM QUE 
SEJA, O MAIS FELIZ DAS 
SUAS VIDAS. 

Está localizada em Santa Maria de Souto, 
numa área de grande beleza natural, 
rodeada de árvores centenárias, jardins 
floridos, rochedos, grutas, cascatas de 
água e lagos.

Isabel Almeida, proprietária da Quinta 
Vila Marita há 16 anos, revela-nos que se 
apaixonou por aquele espaço logo que o 
viu. “Já organizava casamentos há mais 
de 10 anos quando decidimos adquirir a 
Quinta. Foi um sonho que concretizamos 
ao poder passar a oferecer um espaço 
com esta beleza natural aos noivos que 
nos procuram”. 

O interior da Quinta Vila Marita está em 
perfeita harmonia com a área que a 
envolve. Os noivos chegam da região, 

QUINTA VILA MARITA

de Guimarães, Fafe, Póvoa de Lanhoso e 
Braga, mas também do Porto, de Lisboa 
e de outros pontos do país, e até do 
estrangeiro. Por ano, realizam-se de 70 a 
100 casamentos na Quinta Vila Marita. 

A “extraordinária equipa” da Quinta 
Vila Marita dedica-se ao máximo para 
que tudo esteja perfeito no grande dia. 
Para Isabel Almeida “O nosso objetivo 
é só um: Criar um dia de sonho aos 
noivos, repleto de beleza e fazer que 
não tenham preocupação com nada, 
apenas disfrutem daquele dia que é 
deles. Considero muito importante a 
beleza do espaço, como fundamental 
é oferecer um catering de excelente 
qualidade. Por isso, criamos estas 
condições na quinta com uma decoração 
requintada e presenteamos os noivos, 
e os seus convidados, com bem-estar 
e muito conforto ao mesmo tempo que 
dispomos de uma equipa de profissionais 
exemplares, alguns com mais de 20 anos 
de experiência. Tudo tem de ser perfeito!” 
Acrescenta Isabel Almeida.

© ALBERTO ALVES
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Quinta Vila Marita 
Vai querer realizar aqui o seu casamento! 

Travessa da Samoca, Souto Santa Maria 
4800-256 Guimarães  
Telefone: 253 556 996 
Telemóvel: 968 133 080
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A comemoração do dia 15 de março 
como o Dia Mundial dos Direitos dos 
Consumidores resulta do primeiro 
reconhecimento público dos direi-
tos fundamentais do consumidor na 
alocução do presidente dos Estados 
Unidos da América, John Kennedy, ao 
Congresso em 15 de março de 1962, 
na qual afirmou que todos somos 
consumidores e que apesar de os 
consumidores constituírem um grupo 
económico muito importante, a sua 
voz era frequentemente ignorada pelo 
facto de não estar (então) organizado.

Em 1983 a data foi oficial e mundial-
mente comemorada, tendo depois a 
Assembleia Geral das Nações Unidas 
(ONU) adotado os Direitos do Consumi-
dor como Diretrizes das Nações Unidas 
dando assim, legitimidade e reconheci-
mento internacional para essa data.

Esta efeméride é uma verdadeira opor-
tunidade para promover os direitos 
básicos dos consumidores de todo o 
mundo, que protestar contra os atro-
pelos dos seus direitos e reivindicar o 
cumprimento da legislação.

Comprar um bem ou um serviço dei-

xou de ser uma relação cara-a-cara 
com o vendedor e/ ou o prestador do 
serviço. A proximidade desapareceu e 
a Internet assumiu uma importância 
crescente no nosso quotidiano! 

Quando pensamos na compra de 
produtos e serviços online raramen-
te conhecemos quem está do outro 
lado do negócio; as encomendas nem 
sempre correspondem às expectati-
vas; os pagamentos podem tornam-se, 
por vezes, pouco seguros e as plata-
formas digitais, como intermediárias, 
não assumem muitas vezes as suas 
responsabilidades.

Nesta economia digital, também temos 
de nos consciencializar que o nosso 
rasto digital fica registado em múlti-
plas bases de dados e que os nossos 
dados são, atualmente, a mais impor-
tante moeda de troca. É necessário 
acautelar uma utilização indevida dos 
dados, garantindo a nossa privacidade 
e segurança online.

Passámos de compradores e consu-
midores para fornecedores de infor-
mação que abre portas para novos 
ciclos de consumos, novos produtos e 

sobretudo novas necessidades.

Podemos então interrogar-nos sobre 
quais são os direitos dos consumido-
res. São vários os direitos do consu-
midor e, em quase todo o mundo, a 
sua organização faz-se partindo das 
noções básicas de que o consumidor 
necessita de informação para exigir 
qualidade aos bens e serviços que pre-
tende adquirir, reivindicando sempre 
que a sua saúde e segurança estejam 
protegidas. 

Por outro lado, os seus interesses 
económicos, independentemente do 
país em que possam viver, têm de ser 
protegidos, obrigando todas as empre-
sas a reparar os seus prejuízos. 

Finalmente, o consumidor tem direito 
à sua proteção jurídica e a uma justiça 
que seja acessível e pronta.

Se sentir que os seus direitos não 
foram respeitados, não hesite em falar 
connosco ou em pedir a nossa inter-
venção. Para isso, poderá contactar-
-nos na Avenida Batalhão Caçadores 9 
em Viana do Castelo, pelo 258 821 083 
ou ainda para deco.minho@deco.pt.

DIA MUNDIAL DOS DIREITOS
DOS CONSUMIDORES 15 DE MARÇO

ESPAÇO DO CONSUMIDOR
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João Pedro Vaz, o novo a diretor 
artístico da cooperativa “A Oficina”, 
deu a sua primeira grande entrevista, 
depois de assumir o cargo, à Mais 
Guimarães. O ator e encenador chegou 
à cooperativa, em setembro de 2016, 
para substituir Marcos Barbosa, que 
liderava o Teatro Oficina há oito anos 
e que se transferiu para o projeto 
cultural da Carpintaria de São Lázaro, 
em Lisboa. Com a saída de José Bastos, 
o diretor do Teatro Oficina foi o homem 
chamado por Adelina Paula Pinto para 
assumir o leme da direção artística da 
“A Oficina”.

O novo responsável máximo pela 
parte artística da “A Oficina” tem 44 
anos, desde 2009, era - antes de vir 
para Guimarães - diretor artístico das 
Comédias do Minho (uma companhia 
em Paredes de Coura e cujo trabalho se 
desenvolve em mais quatro concelhos 
do Alto Minho: Melgaço, Monção, 
Valença e Vila Nova de Cerveira). Desde 
1994 que trabalha com algumas das 
principais estruturas do teatro nacional, 

tendo ganho, entre outros prémios, 
uma menção especial nos prémios 
da Associação Portuguesa de Críticos 
de Teatro (APCT), em 2015, pelas 
interpretações em Um Inimigo do Povo 
e O Animador. Desde janeiro de 2017 
assumiu a direção artística do Teatro 
Oficina.

O é que vai mudar na “A Oficina”
brevemente?

Ainda estou a inteirar-me do 
funcionamento. Eu estava na casa, no 
Teatro Oficina, mas com preocupações 
mais departamentais. O que posso dizer 
já é que há uma vontade de aprofundar 
certos eixos de trabalho que a “A 
Oficina” já tem feito: um tem a ver com 
o território, projetos de programação 
específicos de relação com o território 
como o Gangue de Guimarães ou o Som 
de Guimarães. Aliás, no último Guidance 
estreamos uma peça do Rui Horta 
(Humanário) com cerca de quarenta 
participantes locais; e um outro eixo, que 
eu acho que não é incompatível com 
este, é a internacionalização e afirmação 
do projeto “A Oficina” no exterior. Nós 
temos já uma circulação de artistas 
internacionais, mas também projetos 
internacionais específicos que é preciso 
reforçar. Eu diria que mudar…eu diria 
aprofundar porque estão enunciados 
no projecto da “A Oficina” uma série de 
pressupostos que escavando mais fundo 
vamos conseguir criar um cenário de 
evolução e de potencialidade enorme. 

Uma das críticas que é feita à cultura 
em Guimarães é que é um pouco 
elitista. Como é que encara esta crítica?

O Antoine Vitez (actor e encenador 
Francês [1930-1990]) dizia que “é 
preciso termos uma cultura elitista para 
todos”, eu acho essa perspectiva muito 
interessante. Esta ideia de que temos 

que ter formatos e projetos que sejam 
desafiantes. Mas quando se fala da “A 
Oficina” não se pode desligá-la de outros 
projetos que ela tem. Eu percebo que se 
confunda com a cultura em Guimarães, 
mas há outros equipamentos a cumprir 
muito bem. A “A Oficina” não quis ser 
um projeto de conciliação, quis ser 
um projeto em que as margens da 
cultura contemporânea entrassem num 
território, por via de um projeto central. 
Devemos receber a crítica e perceber 
se são discursos genuínos que querem 
trabalhar para a mudança, ou se são 
discursos instrumentalizadores. A nossa 
vontade não é essa, a própria vereadora 
acabou de falar da cultura para todos 
e nisso estamos completamente 
alinhados.

Há uma política de gosto em 
Guimarães? Essa política influencia a 
pluralidade da “A Oficina”?

Teríamos que ver de que gosto é que 
estamos a falar. A “A Oficina” já tem 
uma diversidade muito grande na sua 
programação, ou seja, aquilo que se 
faz num festival não tem nenhuma 
relação com o que se faz no Guidance. 
Não consigo perceber o que é que quer 
dizer “política de gosto”. Não podemos 
discutir a “A Oficina” sem pensar todos 
os equipamentos culturais que existem 
na cidade e que retiram à “A Oficina “ o 
ónus de programar coisas que entram 
no circuito comercial. O serviço público 
não pode entrar na lógica de transação 
dos bens da cultura.

Apesar de se dizer que “a cultura não 
tem preço”, ela tem custos. Guimarães 
faz um grande investimento em cultura. 
Acha que o balanço entre o que se 
gasta e os benefícios que a população 
tira é positivo?

Guimarães devia investir ainda mais do 

JOÃO PEDRO VAZ
UM HOMEM DE
LIVROS AO LEME
DA "A OFICINA" 
TEXTO:  RUI DIAS • FOTOGRAFIA: MAIS GUIMARÃES
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Rua Paulo IV - Guimarães   Tel: 253 192 805 

O melhor para
a sua Páscoa

que aquilo que investe. Há coisas que 
Guimarães toma como adquiridas. Já se 
pode falar de uma história do Vila Flor, e 
as pessoas, às vezes, esquecem-se que 
há aqui mais-valias para este território 
que também vieram da área cultural. 
A cultura teve um grande impacto na 
afirmação de Guimarães em Portugal e 
no mundo. Se falar com um comerciante 
do centro sobre o que era o comércio 
antes da Capital Europeia da Cultura e o 
que é depois, ele vai-lhe dizer.

É justa a acusação de que Guimarães 
produz espetáculos para públicos de 
outros concelhos?

Não. Aquilo que podemos é perceber 
que a importância daquilo que se faz 
atrai pessoas desses concelhos. Por 
outro lado, as pessoas do concelho 
também estão presentes. No Teatro 
Oficina criámos uma rede local, e eu 
localizo muitas pessoas das oficinas de 
teatro nos espectáculos do Vila Flor. Se 
me perguntar: podem vir mais pessoas 
de Guimarães aos espaços da “A 
Oficina”? Podem. Por mim ia para a rua 
convidar as pessoas a entrar, eu acho 
uma pena que alguém passe à porta de 
um museu e não entre.

Há equipamentos geridos pela “A 
Oficina” que têm muito poucos 
visitantes. É possível passar 
tardes inteiras, em alguns destes 
equipamentos, sem encontrar ninguém. 
Há maneira de ultrapassar este 
problema?

Não é satisfatório o número de 
pessoas que entram por dia em 
alguns equipamentos, mas não vamos 
tirar um coelho da cartola só para 
criar enchentes de público a partir 
de epifenómenos que resultam em 
outros locais. Temos que ter ambição 
relativamente aos resultados, mas não 
vamos fazer tábua rasa do excelente 
trabalho ao nível da arte contemporânea 
que existe no CIAJG, por exemplo. Não 
só ao nível da arte moderna, porque 
a coleção permanente de José de 
Guimarães é um tesouro e está no 
seu sítio certo. É preciso criar projetos 
mais intensos de mediação do espaço. 
O projeto “Auto das Máscaras”, que 
acabei de fazer com a “Outra Voz” e 
quinze velhos nicolinos, foi explosivo. É 
preciso ser popular sem ser populista. 
O Cristophe Girard, o programador que 

começou a programar a noite branca 
nos museus (a noite em que os museus 
estão abertos ao público, não confundir 
com outras noites brancas), disse: 
“popular é uma palavra muito bela, 
nunca é banal, é estar dentro de uma 
grande respiração”. Nós gerimos espaços 
culturais e não shoppings culturais, 
devemos é encontrar forma de chegar à 
utopia de mostrar a sala das magias (no 
CIAJG) a todas as pessoas de Guimarães.

A criação que é feita e que é apoiada 
pela “A Oficina” é fundamentalmente 
um investimento em artistas que vêm 
de fora. Concorda com esta crítica ou 
demarca-se dela?

É preciso ver o que é que se faz aqui 
com os artistas locais. O Som de 
Guimarães foi um projeto que colocou 

debaixo dos holofotes uma série de 
artistas do concelho. O Teatro Oficina 
tem estado a fazer um mapeamento dos 
artistas locais. Há em curso uma série 
de projetos que podem relativizar essa 
visão. De outra forma estaríamos a falar 
de quotas, e isso também valeria para 
os professores nas escolas? E o que é 
que é ser de Guimarães? Eu não nasci 
em Guimarães, escolhi viver cá, nesse 
caso já sou de Guimarães? Temos que 
abandonar os slongans instantâneos, 
criar projetos e trabalhar.

Sendo o  João Pedro Vaz um homem 
de livros, podemos esperar uma 
maior relação entre a “A Oficina” e a 
literatura?

Sim, mas ainda não posso revelar! Uma 
relação com alguns parentes pobres 
da literatura, nomeadamente, com 
a literatura de artes preformativas. 
Era importante as pessoas poderem 
encontrar informação sobre os artistas 
e as obras que vêm cá a Guimarães. 
É nesse local que espero passar mais 
tempo, e não nos gabinetes.

Já há um espaço idealizado e data para 
a inauguração desse espaço?

Já há um espaço, mas ainda não quero 
revelar. Tem que se criar aqui um certo 
suspense, além disso, estou no lugar há 
pouco tempo. Mais tarde, ao longo deste 
ano, vai haver um momento em que 
vamos voltar a falar.

"ÀS VEZES ESQUECEM-
SE QUE AQUI HÁ MAIS-
VALIAS PARA ESTE 
TERRITÓRIO QUE TAMBÉM 
VIERAM DA ÁREA 
CULTURAL. A CULTURA 
TEVE UM GRANDE 
IMPACTO NA AFIRMAÇÃO 
DE GUIMARÃES EM 
PORTUGAL E NO 
MUNDO."



18

A vimaranense Carla Costa venceu o 
programa da RTP "Cosido à Mão". À 
Mais Guimarães, conta o seu percurso 
profissional, as emoções vividas no 
programa e o futuro que se aproxima.

A costura é a sua grande paixão. 
Descubriu-o quando era muito nova, por 
influência da madrinha e da ama que a 
criou, em Ribeirão, vila do concelho de 
Famalicão. A avó materna também tinha 
uma máquina de costura e um armazém 
de retalhos. A menina Carla passava lá 
horas a fazer aquilo que mais gosta. Hoje 
é uma das costureiras mais famosas do 
país, não tivesse ganho o Cosido à Mão, 
programa televisivo da RTP.

"CONSEGUI COMPRAR 
UMA MÁQUINA DE 
COSTURA, COM 14 ANOS"

Carla Costa chegou a Guimarães 
ainda muito nova e talvez por isso 
não se imagina em mais nenhum 
lugar. “Tenho poucas memórias de 
Famalicão. Jamais trocaria Guimarães, 
é uma cidade espetacular e fui muito 
bem acolhida”. Morou em Creixomil, na 
Boavista, onde começou a trabalhar, 
com apenas 14 anos. "Quando parei 
de estudar fui trabalhar para uma 
fábrica de malhas. Eu almoçava a 
correr para poder estar meia hora a 
trabalhar na máquina antes da hora 
de entrada", conta.

"Casei com 21 anos e, entretanto, vi 
que ou costurava ou trabalhava na 
confeção. Com o surgimento dos 
filhos, acabei por me virar para a 
costura doméstica".

É uma apaixonada pelo que faz, mas 
fez sempre questão de priviligiar os 
seus rebentos. “Este trabalho requer 
muito de nós e os filhos têm que ficar 
para trás. Eu nunca quis isso, coloquei 
sempre os filhos em primeiro lugar e 
a costura era um escape. Talvez por 
isso nunca valorizei o meu trabalho. 
Fazia um vestido, era rápido, vendia 
aquilo barato. Avaliar financeiramente 

o nosso trabalho não é tarefa fácil, por 
vezes não sabemos exatamente o que 
valemos". 

O clique para a mudança surge com a 
inscrição no programa "Cosido à Mão", 
da RTP, por iniciativa da irmã mais 
nova. Apesar da grande confiança 
que tem no seu trabalho, duvidou do 
que iria lá fazer. "Eu não tinha que 
provar nada a ninguém". Esteve três 
semanas sozinha em Lisboa, mas 
apesar das dificuldades, considera que 
foi uma ótima experiência. "Eu sou 
uma pessoa muito impulsiva, quem 
me conhece sabe isso e esse era o 
meu medo, dar uma má imagem de 
mim própria. Consegui ser calma nos 
primeiros dois dias. Eles levam-nos ao 
limite e eu senti isso".

"NÃO DEIXEI PARA 
NINGUÉM"

Ao longo do programa sentiu que 
provavelmente não iria conseguir 
ser a vencedora, fruto de alguns 
comentários negativos dos jurados. 
“Chegaram ao ponto de dizer mal 
do meu trabalho só para que eu me 
sentisse mal com ele”. Mas, como 
costuma dizer, não deixou para 
ninguém.

“Na final estava há dois dias sem 
dormir, eu estudava tudo ao máximo 

no hotel. Quase nem festejei, mas 
valeu a pena”, diz Carla, que agora 
prepara-se para colher os louros do 
sucesso.

Os cinco mil euros do prémio por 
vencer o programa serão usados para 
abrir o novo atelier, algo que deverá 
acontecer num futuro próximo, na 
Caldeiroa, em Guimarães. “O atelier 
era um sonho e tive sempre medo de 
me aventurar”. Agora, Carla tem um 
mundo de costura para conquistar.

CARLA COSTA
VENCEDORA

DO PROGRAMA
"COSIDO À MÃO" 

TEXTO E FOTOGRAFIA :  LUÍS  FREITAS 
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O espetacular camião, que esteve 
estacionado no Campo de S.Mamede, 
junto ao Castelo de Guimarães, 
no passado dia 24 de fevereiro, foi 
transformado numa área para cozinhar, 
uma sala de jantar e um Event Location. 
O camião foi acompanhado também por 
um BORA Cooking Chef, que confecionou 
iguarias criativas e saudáveis para todos 
os convidados dlcozinhas.

A parceria entre a Bora Gmbh e a 
dlcozinhas nasceu na vontade de duas 
marcas irreverentes se unirem em prol 
da inovação e do desenvolvimento de 
soluções diferentes na área do mobiliário 
de cozinha.

A BORA COOKING TRUCK 
ESTEVE EM GUIMARÃES

A BORA LÜFTUNGSTECHNIK GMBH, FABRICANTE DE INOVADORES SISTEMAS DE EXTRAÇÃO DE 
SUPERFÍCIE, DE RAUBLING, ALEMANHA, ESTEVE EM GUIMARÃES COM O BORA COOKING TRUCK,

UMA COZINHA-CUBO TRANSPARENTE. 

®

“A DLCOZINHAS É UMA 
EMPRESA SEMPRE 
ATENTA AO MERCADO, 
E APESAR DOS SEUS 
30 ANOS É UMA 
EMPRESA MUITO JOVEM, 
COM OS OLHOS NO 
FUTURO E NAS NOVAS 
TECNOLOGIAS.”

Referiu ao Mais Guimarães António 
Vieira, administrador da empresa 
Luzmóveis, proprietário da marca.

O Bora cooking truck surgiu em 
Guimarães pela vontade da empresa 
Alemã em desenvolver o mercado 
português, escolhendo a dlcozinhas 
como parceiro ideal. A boa relação 
entre as marcas já permitiu outros 
eventos de enorme sucesso, como 
o mais recente "Degustar novas 
experiências", que decorreu no
"Mit Penha" em Outubro de 2017. 

O evento correu dentro das 
expectativas, permitindo a alguns 
clientes da dlcozinhas conhecer os 
produtos de perto e sentir 
a experiência BORA.



21

Esta é a forma de estar no mercado 
da dlcozinhas, que é já uma referência 
no mobiliário de cozinha em Portugal, 
com lojas em Vila Nova de Famalicão 
(Avenida Eng. Pinheiro Braga)
e Guimarães (Avenida D. João IV)
e sede/fábrica na zona industrial
em Gandarela, Guimarães. 

A empresa nasceu em 1988 com 
o nome Luzmóveis, uma empresa 
que se queria inovadora e aberta às 
exigências de qualidade num mercado 
cada vez mais atento e conhecedor. 
Em 2004, os responsáveis pela 
Luzmóveis sentiram a necessidade de 
desenvolverem uma marca própria: a 
dlcozinhas. Em pouco tempo o mercado 

“EM CADA CASA, UMA COZINHA DIFERENTE, 
EM CADA CASO UMA SOLUÇÃO DL”

já consagrou e identifica claramente 
a   como sinónimo de qualidade: “a 
quantidade de cozinhas instaladas são 
já demonstração de crescimento e 
fidelização” acrescenta António Vieira.

A escolha pelas cozinhas em prol 
de qualquer outro tipo de mobiliário 
nasce da “paixão pelo que é diferente, 
pela inovação”, e pelos consecutivos 
avanços da arquitetura moderna, o 
que permite criar e desenvolver novos 
modelos e novas formas de habitar. 
Promover o design e a arquitetura 
através do detalhe, inovação e 
tecnologia fazem das cozinhas dl 

o expoente máximo do conforto e 
funcionalidade. A exigência do mercado 
obriga a uma escolha criteriosa de 
materiais e texturas tornando os novos 
modelos de cozinha dl autênticos.

Para além de uma forte implantação 
no mercado nacional, e porque o 
mercado atual é bastante volátil e as 
novas tecnologias ajudam a aproximar 
aquilo que é distante, a dlcozinhas está 
presente também em países como a 
França, Suiça, Luxemburgo , Roménia, 
Senegal, Guiné-Conacri Estados Unidos 
São Tomé e Príncipe, Angola
e Moçambique.

Loja Guimarães
Avenida D.João IV, loja n.º 460 

T. 253 554 324 I loja.gmr@dlcozinhas.com

Loja V.N. Famalicão
Avenida Eng. Pinheiro Braga 4 | Loja 10B

T. 252 371 592 I loja.fama@dlcozinhas.com

Sede/Fábrica
Rua do Parque Desportivo

Gandarela Guimarães
T. 253 567 011 I geral@dlcozinhas.com

Conheça as novidades em www.dlcozinhas.com
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O sono é um processo fisiológico 
com funções que passam pela 
reconstituição do organismo 
nomeadamente a reposição da energia 
gasta durante o dia e, por isso, o nosso 
bem-estar físico e psicológico está 
directamente dependente de um sono 
reparador e de qualidade.

Mas, se por um lado a privação do 
sono compromete seriamente o 
funcionamento humano e interfere 
directamente na qualidade de vida, por 
outro lado, e ainda que mais de metade 
da população sofra de problemas de 
sono, a grande maioria das pessoas não 
procura soluções adequadas para esta 
situação.

A privação do sono traduz-se por um 
aumento do cansaço e sonolência 
durante o dia, maior irritabilidade, 
alterações repentinas de humor, 
perda de memória de fatos recentes e 
maior lentidão do raciocínio. Também 
se associa a problemas de aprendi-
zagem e de memória que afetam o 
rendimento no trabalho e na escola. 
Ocorre dificuldades de concentração 
e de atenção e associa-se, ainda, a 
importantes consequências como o 
aumento da mortalidade causadas por 
doenças cardiovasculares, distúrbios 
psiquiátricos, acidentes e absentismo 
laboral.

A insónia é uma das perturbações 
do sono mais frequentes no adulto. 
Os pacientes relatam experiências 
subjectivas de sono inadequado ou de 
qualidade limitada.

As queixas podem traduzir-se por: 

• dificuldade em adormecer;
• acordar durante a noite e não voltar a 
dormir ou fazê-lo com dificuldade; 
• despertar matinal demasiado cedo;  

• queixas de sono não restaurador 
ou de má qualidade apesar de existir 
condições adequadas para dormir.

A insónia transitória não implica 
habitualmente consequências graves 
e é até uma situação comum, contudo 
quando a situação persiste isto 
configura um risco geral para a saúde 
que merece atenção. Insónia superior a 
4 semanas e com sintomas a ocor-rer 
pelo menos 3 vezes por semana devem 
ser valorizadas.

Estão descritos como factores de risco 
para a insónia crónica o aumento da 
idade, género feminino, presença de 
outras doenças, escassez de relações 
sociais, baixo nível socioeconómico, 
desemprego e trabalho por turnos.                                              

No que se refere às causas, a insónia 
é encontrada em quadros clínicos 
médicos, em doentes com presença 
de comportamentos de abuso de 
substâncias, contudo, parecem resultar 
maioritariamente dos distúrbios de 
humor e ansiedade. Com menor 
expressão, resultam de distúrbios 
primários de sono, isto é, sem causa 
física ou mental conhecida. A insónia 
secundária prevalece e parece estar a 
aumentar. 

Após despiste das causas fisiológicas, 
uma avaliação completa do sono é 
importante. Na correta interpretação 
da queixa de insónia é fundamental 
procurar estabelecer relação com outros 
dados clínicos para chegar à causa do 
problema e o seu tra-tamento deve ser 
direccionado para a sua causa de base.

Um dos piores entraves a um sono bem 
dormido é a ruptura de hábitos e rotinas 
do dormir. Questões acerca dos “rituais” 
bem como outros potenciais factores 
que podem estar a impedir um descanso 

reparador e que precisam de ser 
cuidadosamente revistos e corrigidos.
As orientações sugeridas promovem 
uma reaprendizagem do saber dormir 
que vai ajudar a melhorar a sua 
qualidade de vida  

• A hora de deitar e de levantar deve ser 
fixa. A qualidade do sono depende de 
rotinas que assegurem uma boa higiene 
do sono. Sabe-se que a necessidade 
fisiológica está directamente relacionada 
com a idade e não há um número 
obrigatório de horas de sono para todas 
as pessoas, mas, na idade adulta, a 
quantidade de sono varia entre as 6 e 8 
horas por noite.
• O quarto deve ser um lugar tranquilo 
e confortável e não deve ter televisão. A 
luz, o ruído e a temperatura devem ser 
controlados. Pesquisas mostram que a 
luz do computador, Tablet, telemóvel, 
suprime a melatonina, hormona 
produzida pelo nosso organismo e que 
influencia a regulação do sono. 
• Evitar refeições pesadas e o consumo 
de estimulantes como café, alguns chás, 
nicotina e certos alimentos e especiarias.
• Relaxar antes de dormir como 
respiração profunda, meditação ou a 
leitura de um livro. 

Dormir bem é indispensável para 
sermos saudáveis. Daí a importância de 
termos uma boa noite de sono e que 
adoptemos hábitos para bem dormir.

A combinação do tratamento 
farmacológico com a intervenção 
psicológica tem-se demonstrado 
bastante útil na insónia secundária 
como complemento do tratamento da 
doença de base. Se no caso da primeira, 
os efeitos podem ser imediatos, com a 
intervenção psicológica os resultados 
poderão revelar-se duradouros.
Maria Ribeiro 
Psicóloga Clínica

ARTIGO DE OPINIÃO

DORMIR BEM… 
“DÁ SAÚDE E FAZ CRESCER!”

TEXTO: MARIA RIBEIRO • 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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A conversa com César Machado desliza 
entre temas tão diversos e de forma 
tão natural que é difícil ao jornalista 
manter a entrevista focada, o melhor é 
nem o tentar fazer. Fala-se de política 
e de valores, mas a certa altura a 
conversa diverge para Dexys Midnight 
Runners e depois já estamos a falar 
de jazz, a seguir de literatura e depois 
de outro tema e mais outro, porque 
com um homem assim a conversa não 
tem princípio nem fim. Está aqui uma 
parte da conversa, o mais fielmente 
que foi possível reproduzi-la neste 
espaço, certo de que terá de haver mais 
espaço para mais conversa no futuro. 
A entrevista completa em áudio estará 
disponível na página da internet do 
Mais Guimarães.

Em 2014, por altura dos 40 anos 
do 25 de abril, fez uma recolha de 
depoimentos de gente de Guimarães 
que participou, de diferentes formas 
nesse dia marcante, quer falar um 
pouco sobre essa experiência?

O processo começou antes, em 2004, 
quando me coube moderar um debate 
onde estavam vimaranenses que 
tinham participado na luta antifascista. 
Nessa altura estavam presentes o João 
Ribeiro, representando a luta sindical, o 
Eduardo Ribeiro, falecido recentemente 
e que fazia parte dos “democratas de 
Braga”, o Alberto Martins, que mais 
tarde foi ministro, mas que estava neste 
debate pela sua participação nas lutas 
estudantis de Coimbra, o Santos Simões, 
um lutador que já vinha das eleições 
do Norton de Matos e o Casimiro Silva, 
da outra face da resistência, na luta 
armada, sendo um operacional da LUAR. 
O Casimiro Silva estava preso no 25 de 
abril, juntamente com o Palma Inácio. 
Apercebi-me aí que haveria outros 
exemplos e depois, na realidade, os 

exemplos foram-se somando. A certa 
altura descobri que um dos homens da 
coluna do Salgueiro Maia era daqui de 
Guimarães. O relato do 25 de abril feito 
por este homem é de uma pureza…O 
livro serviu para dar relevo a estes 
25 homens. A investigação permitiu 
descobrir coisas interessantíssimas. 
Num dado momento estiveram em 
voga as teses maoistas da implantação; 
tiravam-se os estudantes das 
universidades e punham-se a trabalhar 
nas fábricas junto com os operários. 
Há uma senhora que passou por esse 
processo aqui em Brito, numa fábrica, 
na clandestinidade, mas isto num 
país sob ditadura, muito diferente da 
experiência nas democracias belga ou 
holandesa. Esta mulher saiu de uma vida 
cómoda, para um casebre, a trabalhar 
como lançadeira. Tinha 22 anos, hoje é 
arquiteta, mas ela não sabia que o 25 
de abril ia acontecer passado dois anos. 
Esta gente abraçava esta aventura para 
toda a vida.

Não há nesse abandono, em nome de 
uma causa política, qualquer coisa de 
religioso?

Em primeiro lugar é preciso situarmo-
nos. Nós estamos na década de 70, 
em plena guerra fria, política muito 
intensa, esquerda e direita muito 
diferentes. Uma geração de políticos 
muito marcados pelo maio de 68 estava 
a ter oportunidade de assistir a uma 
revolução em direto. Há um cartoon 
do João Abel Manta que retrata o Mao, 
Marx, Lenine e uma série de outros 
a assistirem à revolução portuguesa 
num ecrã. O que se estava a passar em 
Portugal deu origem a que muita gente 
viesse para cá participar na revolução, 
a política naquela altura movia paixões. 
Hoje quando vemos aquele filme “A 
Herdade da Torre Bela”, é a revolução 

em direto, o diálogo entre o povo e os 
militares sobre se deviam ou não ocupar 
a herdade. Há nessa altura aquele 
célebre debate entre o Mário Soares e 
o Álvaro Cunhal; sabe que esse debate 
antes de ser feito em Portugal, foi feito 
em horário nobre na televisão pública 
francesa. O interesse sobre a nossa 
revolução era tanto que, pela primeira 
vez na história da televisão pública 
francesa, transmitiram um debate entre 
dois líderes de um país estrangeiro.

Nessa altura corremos o risco de nos 
tornarmos a Cuba da Europa?

O senhor Carllucci (embaixador dos 
EUA em Portugal entre janeiro de 1975 
e fevereiro de 1978) dizia isso, e que 
Mário Soares seria o nosso Kerensky 
(político russo moderado, teve um forte 
papel na queda do regime czarista, 
mas foi afastado pelos bolcheviques). 
É consensual que o PCP tinha uma 
grande força, que lhe vinha do tempo 
da resistência e da clandestinidade, 
mas que essa força quando traduzida 
em votos não correspondia em nada à 
força que parecia ter. A primeira vez que 
tivemos eleições foi para a constituinte, 
embora houvesse forças que 
pretendiam que a revolução seguisse 
um caminho mais natural e não uma 
via eleitoral. Ficou célebre a frase do 
Vasco Gonçalves: “o povo não pode 
perder nas urnas aquilo que conquistou 
nas ruas”. Há um diferendo nunca 
resolvido de uma entrevista de Álvaro 
Cunhal a uma jornalista italiana, Oriana 
Fallaci, em que ela coloca na boca do 
líder comunista a mesma frase. O PCP 
desmentiu, mas a jornalista veio dizer 
que a entrevista estava gravada, que se 
a quisessem ouvir…nunca ninguém lhe 
respondeu. Hoje é pacífico que havia 
uma impressão de força do PCP que 
não resultava em votos.

CÉSAR MACHADO
ENTRE O FRACO
E O FORTE A
LIBERDADE OPRIME
TEXTO E FOTOGRAFIAS:  RUI DIAS   
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Se os americanos em vez de 
apostarem no Mário Soares tivessem 
apostado em Sá Carneiro, teríamos um 
Portugal diferente?

Se há uma coisa que os americanos 
são é atentos. Quando o Salazar 
teve o acidente que o incapacitou, os 
americanos mandaram para cá um 
especialista para observar o ditador. 
Isso na altura, em Portugal, foi visto 
como um gesto de deferência. Na 
realidade eles queriam era saber como 
é que estava o ditador que tinha várias 
guerras em África, uma delas com um 
país riquíssimo, 14 vezes maior que 
Portugal, um país com uma posição 
geoestratégica determinante. Isto 
para dizer que a escolha entre Sá 
Carneiro e Álvaro Cunhal, não foi um 
acaso. O Sá Carneiro não conseguiu 
inscrever o PSD na internacional 
socialista porque já lá estava o PS. Esta 
família socialista é a corrente política 
responsável pelo período de maior 
prosperidade da nossa história, com 
ideias que são forjadas no pós-guerra. 
Conhecida a luta de combate ao 
fascismo, conhecida a veia moderada e 
dialogante desta esquerda, que este é 
um sector moderado e não extremista. 
O antigo PPD era muito difícil de definir 
no quadro internacional. O Sá Carneiro 
lutou com todas as forças para não 
ser o representante dos liberais em 
Portugal. Acabaram por arranjar uma 
solução semântica: “nós somos o 
partido mais português de Portugal”.

Qual é a grande diferença entre o 
PCP e PS nesses primeiros dias da 
democracia portuguesa?

O Soares lia muito e um dos escritores 
que lia era Antero de Quental: “não 
é tudo a liberdade mas é o primeiro 
passo para que tudo se alcance…” 
Este valor prévio da liberdade era 
quase inegociável. Mas eu tenho muita 
dificuldade em dizer que para o PC essa 
solução é aceitável pelo respeito que 
tenho pela luta antes do 25 de abril, 
mas hoje não é possível acreditar que 
o Bloco Leste não foi um monumental 
embuste.

Em que termos é que se pode negociar 
a liberdade?

O cidadão quando nasce faz um 
contrato com o Estado. Abdica de uma 
parte da sua liberdade e em troca o 
Estado garante a nossa segurança. Há 
sociedades mais musculadas em que 
se é preciso abdicar de um pouco mais 
de liberdade e há as ditaduras, em que 
o contrato não é negociado, é imposto. 
Esta segunda situação foi o que 
tivemos a Leste, embora em nome do 
proletariado. A criação do homem novo 
foi uma quimera, não me parece que as 
pessoas que cresceram nesse modelo 
sejam homens diferentes.

Porque é que tanta gente se deixou 
iludir durante tanto tempo, mesmo 
pessoas brilhantes, por essa miragem 
do Homem novo vinda do Leste?

É um pouco cruel dizer isto, mas o 
Ocidente ganhou mais com a queda 
do império soviético do que os povos 
a Leste. É bom não esquecer que a 
esquerda tinha como farol o socialismo 
real, a União Soviética saiu muito 
prestigiada da II Guerra Mundial, a 
esquerda francesa especialmente foi 
muito influenciada. Houve muita gente 
a aderir aos partidos comunistas nesta 
fase. A coisa começou a ficar mais 
complicada em 1958, com a invasão 
da Hungria, e depois pior ainda com 
o que vem a passar-se em Praga, 
em 1968. Perde-se o romantismo, 
mas não se perdeu nunca o lado 
social que foi alcançado, e isso teve 
uma forte influência nos partidos 
sociais-democratas do Ocidente e foi 
incorporado nos seus programas. Do 
lado de cá do muro, sem nunca se 
fazer à custa da liberdade. Há, porém, 
uma ideia que divide quem à esquerda 
procura por mão na “mão invisível do 
mercado”: entre o forte e o fraco a 
liberdade oprime. Por isso é preciso 
corrigir, isto distingue um socialista 
de um liberal. É preciso negociar a 
liberdade, agora é preciso ver em nome 
de quê?

Acha que os partidos socialistas 
desses primeiros tempos se 
descaracterizaram?

É verdade que os partidos socialistas 
se descaraterizaram. Posso dizer isto 
porque já o disse dentro de casa. Por 
exemplo, a lei laboral feita num Governo 
socialista, parece-me muito mal. Por 
isso, é que me parece muito bem a 
solução que foi encontrada em Portugal, 
de junção de vontades à esquerda. 
Porque se nos aproximarmos muito 
do modelo liberal…há muitas versões 
daquilo mas acaba sempre no fundo do 
mar.

A sociedade está órfã de valores, depois 
do desaparecimento da religião do 

centro da vida? Há um vazio que ficou e 
não foi preenchido?

Curiosamente, depois do 25 de abril, 
alguma direita defendeu que se é 
comunista 24 horas por dia. Que não 
se é do PCP como se é socialista ou 
social-democrata. Nos partidos do 
centro há uma grande agregação, gente 
mais à direita e mais à esquerda, no PC 
não, aquilo nem se entra de qualquer 
maneira. Tenho o maior respeito pela 
Festa do Avante, que durante muito 
tempo foi a maior manifestação cultural 
do país, e que é montada com trabalho 
voluntário. Juntava-se nesta festa coisas 
tão diferentes como os Dexys Midnight 
Runners e um espetáculo com o Ary 
dos Santos, o Carlos do Carmo e o 
Vitorino de Almeida. Na altura o que 
é que havia em Portugal? Nada desta 
dimensão. Tínhamos a partir de 1971 o 
Festival de Jazz de Cascais. Uma coisa 
impressionante, quando pensamos que 
dos primeiros músicos a tocar foram o 
Miles Davis e o Dizzee Gillespie, e depois 
o Duke Wellington, ao nível do rock, 
no final anos 70, começaram a surgir 
os concertos em pavilhão, foi o tempo 
do Peter Gabriel, Mike Oldfield, mais 
tarde descentralizou um pouco mais e 
começaram a vir a Braga, lembro-me 
de Ficher-Z. As grandes bandas em 
estádio, começaram no final dos anos 
80, e depois mais tarde despertaram os 
festivais, uns que recomeçaram e outros 
que surgiram de novo.

Hoje é quase impossível encher um 
estádio com 70 mil pessoas a ouvir a 
mesma banda em Portugal, há tanta 
oferta e tão dispersa que os gostos não 
se intercetam, anda cada um a ouvir 
a sua canção, mas "não se pode amar 
alguém que não ouve a mesma canção". 
Concorda comigo?

Não tenho a certeza se quando eramos 
jovens ouvíamos todos a mesma 
música. Havia o fenómeno tribal, mas 
isso surgiu a partir do punk. Eu sou filho, 
neto, bisneto e pai de músicos. A música 
era uma coisa natural lá em casa e a 
partir dos 15 ou 16 anos a música era 
uma grande parte daquilo que eu fazia 
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na vida. Os meus familiares tiveram 
posições importantes em filarmónicas, 
tive um tio que foi fagotista na Orquestra 
Gulbenkian, o meu pai era músico 
profissional e foi professor de música. 
Eu na altura não fui muito pela música 
clássica, tive a sorte de encontrar uma 
pessoa que me deu a conhecer o jazz e a 
música brasileira, teria eu 15 anos.

Quando é foi isso?

Foi um aluno do meu pai, que na altura 
dava aulas no magistério primário. Eu 
andava pelo rock, tocava em bandas. 
Ele emprestou-me uma coletânea de 
discos onde eu comecei a tomar contato 
com o Duke Wellington, o Jimmy Smith, 
a Ella Fritzgerald, o King Oliver, e quando 
dei por ela achei que aquilo era mais 
interessante do que o que eu andava a 
ouvir.

E a música brasileira?

Porque quem gosta de jazz normalmente 
gosta de música brasileira, embora o 
contrário não seja verdade. Não conheço 
ninguém que goste de jazz que não 
goste de bossa nova. A música brasileira 
surge natural para quem gosta de jazz, 
ela é influenciada por um tipo de jazz que 
é o cool, com o Chet Baker. Mas crescer a 
ouvir este tipo de música foi um privilégio.

Isso era bem aceite em casa? O jazz 
tinha alguma coisa de subversivo, 
embora hoje seja uma coisa elitista?

Eu ouvia jazz por pura diversão, mas já 
tinha qualquer coisa que me puxava para 
lá. Eu já ouvia blues. A ideia de subversão 
ligada ao jazz existe, os movimentos 

políticos afro-americanos, a ideia do “free 
jazz black power” que é eminente em 
muitos nomes de Chicago. A ideia de que 
o jazz tem que estar ao lado das lutas 
sociais. Mas a grande época do jazz é o 
momento em que foi dançado, houve 
ali uma rotura com a música clássica 
que é quem dá a gramática para todas 
as músicas. O jazz tem uma história 
muito comprimida no tempo. Aquilo que 
a música clássica fez em centenas de 
anos o jazz fez em menos de um século. 
Nunca seria possível ter um Bach e um 
Wagner juntos e, porém, é possível ter 
um Coltrane e um Coleman Hakwins 
a tocar em conjunto, representando 
escolas muito diferentes. Esta é uma 
característica que enriquece muito no 
jazz.

E agora o que é que se tem feito?

Desde os anos 70 é só neo-qualquer 
coisa, não surgiu nada de novo. Mesmo 
os cruzamentos que se fazem com os 
rappers agora, o Miles Davis já o tinha 
feito.

E o papel da música portuguesa?

Sérgio Godinho, Fausto, Zé Mário Branco, 
Chico Buarque; acho que foi um privilégio 
crescer a ouvir esta gente. Depois há a 

música de raiz tradicional que eu penso 
que precisa de ser resgatada, foi a única 
em que não evoluímos, desde as recolhas 
do Lopes Graça e do Micher Giacometti, 
que foram importantes, nunca mais se 
fez nada e os grupos que fazem são 
muitos esquecidos pelas televisões. A 
esse nível é preciso fazer alguma coisa.

Mas porquê, porque nos queremos 
esquecer desse passado folclórico 
e nos queremos projetar no futuro 
esquecendo de onde viemos?

Eu não lhe chamaria folclórico. Gosto da 
expressão a "música portuguesa a gostar 
dela própria". O país é pequeno mas com 
uma riqueza musical muito grande, só 
os Açores são importantíssimos. Eu vivi 
numa Republica em Coimbra chamada 
“Os Corsários das Ilhas”, onde o Zeca 
Afonso aprendeu a música açoriana e 
isso veio depois a influenciar fortemente 
a Balada. 

Os portugueses têm um problema de 
falta de identidade?
 
Claramente, o professor Eduardo 
Lourenço fala muito disso. A Margarida 
Gil uma altura que esteve cá a filmar e 
disse-me que quando estivesse com 
o Eduardo Lourenço lhe diria que aqui 
em Guimarães há um fenómeno de 
hiperidentidade. Na maior parte dos 
casos isso é bom, é um patriotismo 
de cidade, porém, absolutamente 
incompativél com os papeis de violência 
que se criam em torno do nosso clube, 
o Vitória, porque não é assim que nós 
queremos ser vistos.  Aquilo que se passa 
no futebol não retrata os vimaranenses.

 "TIVE A SORTE DE 
ENCONTRAR UMA 
PESSOA QUE ME DEU 
A CONHECER O JAZZ E 
A MÚSICA BRASILEIRA, 
TERIA EU 15 ANOS"

apenas

589€

Um novo nome, a qualidade de sempre.

estante tv completa
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Sempre que há um ato eleitoral, seja 
ele de que natureza for, uma fúria 
quase animalesca parece tomar conta 
do espectro, e o areópago que devia 
ocupar-se de esclarecer é ocupado por 
uma luta de ditos, reditos, desditos, 
um gritar de coisas inaudíveis, uma 
alta produção de afirmações simpló-
rias, básicas, improváveis e uma quase 
incapacidade para se discernir entre o 
verdadeiro e o falso, entre o tolerável e 
o intolerável, entre o verosímil e o inve-
rosímil. Esta é uma realidade a que che-
gou através da possibilidade de todos 
poderem afirmar o que querem afirmar 
no espaço público. Mas tem também os 
seus agentes catalisadores: os popu-
listas. Estes quebram, atualmente, sem 
qualquer pudor, uma espécie de regra 
de ouro da ida ao espaço público, que 
persistiu durante muitos séculos e que 
consistia na mostra de capacidade mais 
ou menos destacada para se ter direito 
a aí aparecer e residir.

O espaço público já não é um espaço 
mediado. O advento das redes digitais 
perverte o espaço público, formando a 
convicção de que é um espaço a todos 
aberto e, logo, a todos acessível. Aí, o 
autor de uma alarvidade é tão legitima-
do na produção de ignorância quanto 
Einstein estava certo da teoria da 
relatividade. A asneira ganha o mesmo 
valor que coisa certa. Merecer o espaço 
público está também na base dos que, 
aí aceites, se prestam a cuidados para 
aí se manterem. Abordar esse espaço, 
mantendo reserva do espaço privado 
era, também, uma obrigação consti-
tuída. Mas, na era populista, vive-se o 
aparecimento de uma nova fórmula de 
existir.

Os populistas não distinguem en-
tre uma e outra geografia. Nem se 
questionam. Aliás, os populistas não se 
interrogam, nunca. Um populista não 
tem dúvidas. Só tem certezas. Vive na 
certeza certa de possuir todas as certe-
zas do mundo. Há uma certeza comum 
a todos os populistas: tudo para trás 

está mal. Sem ele, o futuro será igual ao 
passado; uma modorra. Com ele, tudo 
para a frente será ótimo. Um populista 
não carece de plano. Ele é o plano. Tudo 
se resume a convicções baseadas na 
simplicidade. 

Como agem os populistas? Usam a 
teoria da catástrofe. Ou eles ou o caos! 
Enfrentam a realidade como se esta 
fosse uma construção malévola de 
todos os agentes construtores dessa 
realidade. Tal como na Coreia do Norte 
de Kim Jong-un, com ele chegarão “os 
amanhãs que cantam”. Tal como Mao 
Zedong, na China, mata-se uma cultura 
ancestral, milenar, para impor uma 
radical cultura de plástico. Tal como os 
liberais tentaram recentemente, em 
Portugal, impõe-se uma “destruição 
criativa” e das cinzas erguer-se-á o 
novo. A grandeza é a ideologia do po-
pulista. Depois dele tudo será grande. 
Sigamos Trump: “make America great 
again”.    

Para os populistas os males do mundo 
são uma criação de gente que só quer o 
mal do mundo. Pelo contrário, segundo 
o seu olhar, o populista não fará mal ao 
mundo. Aliás, com o populista, como 
por milagre, o mal afasta-se do mundo. 
Ele, populista, traz consigo, algures es-
condido, uma receita, que nunca revela. 
É certo que afirma, aos gritos, possuí-la, 
mas nunca a revela. Nem pode reve-
lar porque o populista não imagina o 
mundo em dinâmicas contrárias. Seria 
demasiado pedir ao intelecto populista 
que imaginasse algo mais para além 
da sua sedentária imaginativa. Para o 
populista, toda a imaginação para além 
da sua, é pura especulação. Contingên-
cias não entram no seu discurso. Se a 
bola vai bater mais vezes nos postes e 
sair ao lado. Se a psique da derrota se 
impõe e a psicologia da vitória se esfu-
ma. Se se está perante a lei de Murphy 
– uma coisa correrá mal se tiver de 
correr mal – Não! Isso não acontecerá 
ao populista. Como um extraordinário 
guarda-redes, ele desviará bolas da 

baliza com um golpe de vista. 
Um populista não tem meio-termo. Vai, 
seguramente, ganhar. Sabe o caminho, 
que mais ninguém sabe, para vencer. 
Afirma-se pela crença. Não precisa 
provar. Ele acredita e, porque acredita, 
o presente só lhe dá a ver a sua crença. 
A certa altura acredita tanto no que 
afirma que passa a apresentar-se como 
uma santidade. Um endeusado. Um 
mago que jorra ouro em tudo o que 
toca.    

Os populistas não têm passado. Não 
têm história. As soluções populistas 
resolvem-se sempre com o novo. Todo 
o acontecido é um sepulcro que, com 
a sua presença, nunca teria ocorrido 
assim. Teria sido melhor. Um populis-
ta afirma-se sempre como o dono do 
futuro: ele é que sabe. Ele é que sempre 
soube. Aliás, o populista dá-se sempre 
um ar de agente disruptivo, possuído 
pela vertigem da velocidade supersó-
nica. Funciona como uma improba-
bilidade. Como se desliga dos dados 
históricos, um populista afirma-se por 
uma estatística particular, sem base 
real, cujo formulário só ele conhece. 
Claro que, não havendo passado, é uma 
estatística só de futuro cujos cálculos 
resultam sempre em super resultado e 
em híper crescimento. 

Os populistas erram muito. Erram nos 
números. Erram nos cálculos. Erram 
nas premissas. Erram nas inferências. 
Erram nas conclusões. Erram nos pla-
nos. Erram nos resultados. Erram como 
respiram. Mas o seu erro não os assus-
ta. Não os trava. Um erro, dois erros, 
muitos erros são coisas de somenos 
num populista. Como nunca admitem 
errar, o seu erro só tem consequência 
nos que nele votam. Aparentemente, 
um populista não se dá conta da sua 
falta de reconciliação com o mundo. O 
mundo de um populista aliás, fica mes-
mo ali abaixo, próximo da cintura, num 
pequeno botão chamado umbigo. É 
preciso estar atento e ter muito cuidado 
com eles. Esser Jorge Silva  Sociólogo

ARTIGO DE OPINIÃO

ELEIÇÕES E PERIGOS
DO POPULISMO
TEXTO: ESSER JORGE SILVA • FOTOGRAFIA: JOAQUIM LOPES
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961 518 109

Maxvitoria Mediação imobiliária,Lda   AMI 9783

DEIXO O MEU AGRADECIMENTO A TODOS OS QUE, DAS MAIS VARIADAS FORMAS,
ME ENDEREÇARAM OS PARABÉNS PELA PASSAGEM DO MEU 40º ANIVERSÁRIO.

FIQUEI MUITO SENSIBILIZADO PELAS VOSSAS DEMONSTRAÇÕES DE CARINHO E AMIZADE.
UM AGRADECIMENTO ESPECIAL A TODOS AQUELES QUE CONFIAM NOS

MEUS SERVIÇOS PARA A VENDA OU COMPRA DO SEU LAR. VOU CONTINUAR A SEGUIR UM DOS LEMAS DA MINHA VIDA: 

"ANTES DE SER UM EXCELENTE PROFISSIONAL, SER UM BOM SER HUMANO."

UM FORTE ABRAÇO.
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Decifrar o código não haveria de ser 
difícil. Contabilizando seis letras para 
a esquerda no alfabeto e conseguiria 
descodificar a enigmática mensagem.

Alguém se havia dado ao trabalho 
de criar códigos diferentes para as 
mensagens. Encriptar, codificar, 
mensagens tão misteriosas tinha algo 
de fantástico. Sempre se deliciara com 
códigos, mensagens, mistérios. Talvez 
por isso gostasse tanto de informática. 
Parecia um contrassenso mas a 
informática é composta por linguagens 
repletas de códigos e pequenas 
mensagens encriptadas para o comum 
mortal, mas que revelam um mundo de 
possibilidades, apenas disponível para 
quem possui a chave descodificadora, 
podendo, posteriormente, facilitar a 
vida de todos.

Enquanto matutava nestes 
funcionalidades dos códigos e 
linguagens informáticas o dia foi-se 
aproximando do fim. O sol estava 
quase a pôr-se. Decidiu então Flora 
cumprir as instruções do código 
gravado na rocha

“PARA O TESOURO 
ENCONTRARES BATE NA 
ROCHA A DIFERENÇA 
ENTRE O DOBRO DE SEIS 
E TRÊS”

Procurou algo para bater na rocha. 

Um solo seco, repleto de pó e insetos! 
Alguns dias atrás nem tocaria na terra, 
quanto mais procurar algo “onde os 
bichos vivem”.

Depois de perscrutar o solo em seu 
redor encontrou uma pedra que 
cumpriria a tarefa sem problemas. 
Percorreu o terreno em redor da rocha 
e do marco geodésico. No cimento, 
uma pequena concavidade seria, 
porventura, o local ideal para tentar 
descobrir o tesouro.

 “Qual seria o tesouro?”, pensou.

A expetativa fazia fervilhar a sua 
curiosidade. Flora saboreou aquele 
momento longamente. “Qual seria o 
tesouro?”

Bateu uma primeira vez na rocha. O 
som de rocha contra rocha ecoou na 
paisagem, como um chamamento.

Bateu uma segunda vez. O vento 
soprou na floresta. A ramagem dos 
carvalhos parecia rejubilar com 
aquele eco, como que um renascer da 
imobilidade em que se encontrava.
À terceira pancada, rocha contra rocha, 
mineral contra mineral, ouviu-se, ao 
longe, um trovão, como resposta à 
chamada. O céu escureceu, as nuvens 
surgiram carregadas.

A cada pancada a paisagem, a 
natureza, parecia que todo o planeta, 

sentiam a expetativa sentida por 
Flora. Sentiam a sua curiosidade e 
o medo sentidos pela jovem, que 
poucos dias atrás se ocultava do 
mundo, mostrando-se em fotografias 
e presenças virtuais. A jovem que até 
à descoberta do diário de Florindo 
Flores detestava aventura e natureza. 
A natureza, Flora, medo, expetativa, 
curiosidade eram um só.

 A última pancada ecoou até ao 
bosque varrendo a folhagem. As ondas 
sonoras afastaram-se do marco em 
círculos perfeitos arrastando tudo para 
longe. Subitamente o vento parou, 
as árvores quedaram -se imóveis, 
silenciosas.

Flora afasta-se. O que viria a acontecer 
seria culpa dela. O diário nada fazia 
referência ao após a solução do 
enigma. Apenas ela dera esse passo.

A rocha rachou do cimo à base. O 
cimento tornou-se pó. A terra abriu de 
par em par.

Da crosta terrestre um pedestal 
de madeira velha, seca, surgiu à 
superfície. Estava maravilhosamente 
trabalhado. As inscrições também elas 
codificadas, traziam uma mensagem 
incrível.

D WHUUD VRPRV QRV. QDV XP 
SXQKDGP GH SR. QDV XPD PDR GH 
URFKDV D WHUUD VRPRV WRGRV (+3; 
-6)

QUEM CONTA UM CONTO

TEXTO: JÚLIO BORGES  IMAGEM: BÁRBARA CORREIA DA SILVA

FLORA
(PARTE C)
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SARA COUTINHO

"ACHO QUE 
TENHO MAIS 
ALEGRIA DE 
VIVER"
Vimaranense encarou o acidente 
que sofreu como uma segunda 
oportunidade na vida. Hoje, 
considera-se uma pessoa ativa, 
batalhadora sonhadora e crente que 
pode fazer a diferença.

© JOÃO BASTOS
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ABRE MENTALIDADES
E QUEBRA TABUS

TEXTO: DIOGO OLIVEIRA 

VIVER NUMA CADEIRA DE RODAS NÃO É, PROVAVELMENTE, A MELHOR MANEIRA DE USUFRUIR DOS 
PRAZERES DA VIDA. NO ENTANTO, SARA COUTINHO RASGA OS PRECONCEITOS E MOSTRA COMO VIVER.  

Sara Coutinho tem 43 anos e está 
condicionada a uma cadeira de rodas 
desde dos 25 anos. Uma queda de 
um metro e meio de altura retirou-lhe 
a mobilidade, mas não a impediu de 
fazer aquilo que mais gosta: viver.  

Foi na Pousada Mosteiro de Guimarães, 
na Costa, que nos cruzamos com Sara 
Coutinho. A alegria patente no sorriso 
da vimaranense transborda felicidade e 
não é, com certeza, a cadeira de rodas 
que a faz sorrir menos.

O dia trágico aconteceu a 08 de agosto 
de 2000, quando sofreu uma queda com 
cerca de um metro e meio de altura. 
Uma brincadeira de “cavalitas” com um 
dos colegas de trabalho, num part-time 
que dispunha num café, enviou Sara 
Coutinho para a urgência do Hospital 
S. João, onde permaneceu durante um 
mês. Seguiu-se uma transferência para 
o Hospital de Guimarães, com mais um 
mês de cuidados médicos, e finalmente 
foi transferida para o Hospital da Prelada 
para dar início a reabilitação intensiva, 
que durou três anos.

Após um ano e meio de “negação”, 
acompanhada com uma grande dose 
de “sofrimento” por não poder ser a 
“pessoa ativa e dinâmica” que era, 
Sara Coutinho começou a conhecer 
a palavra “esperança”. Quase um ano 
sem se poder mexer numa cama do 
Hospital, Sara Coutinho perguntou 
para si mesma, por diversas vezes, 
“porque eu?”. “Não encontro a resposta. 
Isso nunca se poderá responder, mas 
aprendi que as coisas não acontecem 
só aos outros. Naquele momento de 
sofrimento tive de perceber como ia dar 
a volta e como iria reagir para ter uma 
vida normal. Se ia voltar a andar ou se 
ia estar presa numa cama”, conta.

Na primeira de duas operações a que 
foi sujeita, Sara Coutinho recorda um 
dos momentos mais importantes 
na sua vida e que a levaram, 
posteriormente, a avançar com o 
“Projeto Sara Coutinho”.

“Na primeira operação senti que 
precisava de falar com um padre, 
porque pensei que estava a morrer. 

A conversa com o padre durou 
muito tempo e já não me recordo 
precisamente o que ele me transmitiu. 
Apenas me lembro que ele disse que 
eu tinha vontade de morrer ao que 
ele respondeu: ‘nada acontece por 
acaso, provavelmente um dia saberás 
o porquê de te ter acontecido. Nesse 
dia a tua atitude será outra. Terás um 
motivo de vida e um caminho’”. 

A estadia no Hospital da Prelada foi 
importante para o trajeto futuro de 
Sara Coutinho, pois foi na inspiração 
de “muitas histórias” como a sua, “de 
pessoas que estavam a passar pelo 
mesmo”, que descobriu que “a vida não 
acaba numa cadeira de rodas”.

“As histórias que ouvi, das pessoas 
na mesma situação e dos próprios 
médicos, fez com que aos poucos 
ganhasse animo e força para lutar. 
Eu não queria morar num Hospital, 
queria ter uma vida normal”, sublinha 
Sara Coutinho, recordando o apoio 
“incondicional” da família e dos “amigos 
verdadeiros”, que a ajudaram a seguir 
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o seu caminho. “Tudo isso me fez 
crescer”, enaltece. 

Quando saiu do Hospital sentiu um 
“misto de emoções”. "Aquilo já era a 
minha família. Quando cheguei a casa 
chorei e senti medo ao perceber como 
iria viver a vida. Saí de Guimarães a 
andar e cheguei numa cadeira de rodas. 
Essa transformação foi complicada. 
Tive que começar a viver tudo outra 
vez, a sair à rua, a encarar as pessoas e 
integrar-me em atividades, continuando 
com a fisioterapia”, explica. 

O PRÓXIMO PASSO É 
CONTINUAR A VIDA

Sara Coutinho não queria “parar no 
tempo”, por isso rapidamente encontrou 
a solução para continuar os estudos 
e o trabalho, inscrevendo-se no curso 
de Design Gráfico e Secretariado que 
decorria na CERCIGUI - Centro de 
Reabilitação e Formação Profissional.

Desafiada por um professor da 
instituição vimaranense, Sara Coutinho 
continuou o trajeto de integração 
social e foi fazer hidroterapia para a 
piscina dos Bombeiros, onde voltou a 
ganhar o gosto pela natação. O desafio 
seguinte foi passar para competição. E 
não demorou muito a colher os frutos. 
Passado seis meses conquistou uma 
medalha de ouro, em alta competição de 
Natação Adaptada, nos Campeonatos 
Abertos de Portugal de 2005, nos 50 
metros livres, sagrando-me a segunda 
melhor atleta portuguesa na classe (S-
5). Sara Couitnho foi atleta durante cinco 
anos após o acidente. 

Mas não é só dentro de água que Sara 
Coutinho se sente como um peixe. 
Em 2008, a convite de um projeto da 
Universidade do Minho, “Weadapt”, 
de roupa para pessoas que utilizam a 
cadeira de rodas como transporte, Sara 
Coutinho foi escolhida para fazer o teste 
e a promoção da marca, através da 
CERCIGUI. Foi a porta que Sara utilizou 
para entrar no mundo da moda.

UMA VIDA MELHOR

A vimaranense sente que mudou 
“radicalmente” a forma de encarar a 
vida. “Era muito introvertida. Hoje sou 
uma pessoa completamente diferente, 
muito mais comunicativa. Acho que 
tenho mais alegria de viver. Aprendi 
a dar mais valor às pequenas coisas, 
que nós nem sempre damos quando 
andámos de pé”. 

Sem “medo de nada”, passou para a 
concretização de um sonho – o “Projeto 
Sara Coutinho”. De forma a tornar o 
sonho uma realidade, idealizou uma 
página pessoal com o propósito de 
partilhar informação com todos os que 
encontram as mesmas contrariedades.

O “Projeto Sara Coutinho” é a sua 
história de vida, num relato exposto 
“online”, com 17 anos de conquistas e 
de superação pessoal. “Um dos meus 
orgulhos”, sublinha.

“Senti que tinha de fazer alguma coisa 
com a minha história de vida para ajudar 
quem viesse na mesma condição. 
Eu conheci muitas pessoas, quando 
estava na Prelada, que desistiram de 
viver, porque não tinham quem os 
incentivasse. Com a força e coragem 
que tive para ultrapassar as dificuldades, 
senti que podia ser uma voz ativa para 
outras pessoas”. 

O objetivo de Sara Coutinho é conseguir 
através do projeto “abrir mentalidades 
e quebrar tabus”. “Fazer entender à 
sociedade que não é uma limitação que 
nos condiciona de viver. Nós podemos 
fazer tudo o que quisermos, basta ter 
força de vontade”.

Sara Coutinho revela que o projeto 
tem sido um “sucesso”, com 
convites regulares para palestras 
de sensibilização em escolas e 
universidades.

Os ramos do projeto de Sara Coutinho 
têm um vasto alcance. A vimaranense 
está também ligada ao Fórum 
Municipal das Pessoas com Deficiência, 

desenvolvido pela Câmara Municipal de 
Guimarães, onde dá ideias para que a 
cidade seja mais inclusiva e de melhor 
acessibilidades. 

Sara Coutinho recorda que Guimarães 
é uma cidade “difícil” de alterar, por ser 
um meio histórico, mas assegura que 
há evolução, “pelo menos no centro”, 
sublinhando que “ainda há muito para 
alterar”. “São poucas as pessoas que 
vejo na rua de cadeira de rodas”, frisa. 

Outro dos membros do projeto de Sara 
Coutinho é mais abragente e que conta 
com um programa no Youtube - “Dez 
minutos à conversa com”. “Quais são os 
locais que precisam de ser alterados e 
acessíveis, arquitetura, área da inclusão, 
sexualidade, tudo que tenha a ver com 
a deficiência e para uma mudança de 
mentalidade é falado neste canal”.
Ainda em fase embrionária está o livro 
que Sara Coutinho pretende lançar. O 
livro está a ser desenvolvido com um 
grupo de pessoas, apesar de ainda 
necessitar de apoios. “Tenho a certeza 
que eles vão surgir”.

Sara Coutinho não esconde que é 
uma pessoa “crente que pode fazer a 
diferença” e para isso conta com a sua 
“criatividade”. “Não pretendo ser um 
exemplo, mas sim ajudar a desmistificar 
a deficiência”.



32

FUTEBOL À LUPA

OUTROS MUNDOS
AO SERVIÇO DO VITÓRIA!
TEXTO: VASCO RODRIGUES • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

A MAGIA DO OLHEIRO...

Longe vão os tempos em que as 
contratações se baseavam no olhar 
meticuloso de olheiros, que em escalões 
inferiores ou até nos baldios adjacentes 
aos bairros de lata descobriam aquele 
talento, que teria tudo para ter o futebol 
aos seus pés.

Daí a uma recomendação a um presi-
dente ou treinador amigo era um passo 
e se tudo corresse bem o atleta poderia 
ser a próxima bomba de mercado!

Eram tempos em que a televisão estava 
a surgir, a Internet nem sequer estava 
consignada nos dicionários e o fute-
bol cingia-se aos relatos radiofónicos, 
às crónicas nos jornais (que não eram 
diários) e ao passa a  palavra...e muitas 
vezes quem conta um conto...

Não obstante isso, alguns nomes conse-
guiriam ser recomendados ao Vitória e 
entrar no panteão sagrado dos mitos... O 
primeiro brasileiro a jogar em Portugal, o 
saudoso Ernesto Paraíso, Carlos Alberto, 
ou o mítico Caiçara, entre mais alguns, 
chegaram recomendados por vitorianos 
radicados no Brasil e demonstrariam 
que a visão preparada do olheiro não 
falhava!

A MUDANÇA DE PARADIGMA

Entretanto, tudo mudou...
O futebol de outras latitudes já não é 
aquele objecto misterioso que quando 
entrava nas telas das nossas salas era 
olhado com espanto.

Hoje, fruto de várias ferramentas, de 
mais fácil ou difícil acesso, é possível 
conhecer todos os jogadores do planeta, 
evitando-se a compra de gato por lebre!

AS PLATAFORMAS DIGITAIS

Com efeito, os ventos de mudança 
correm de forma inexorável... na nossa 
televisão conseguimos aceder a um 
sem número de canais televisivos que 

nos permitem conhecer o jogador que 
pretendemos. 

Hoje são os dias, em que conhecemos 
as capacidades de jogadores em todo o 
mundo, reconhecemos as suas debilida-
des, somos capazes de apontar os seus 
movimentos favoritos...

Nas auto-estradas de informação há um 
sem número de sites com avaliações 
dos mesmos e relatórios de peritos, mais 
ou menos, profundos acerca de todos os 
jogadores.

Além disso, há aplicações destinadas 
à observação dos jogadores, como a 
WyScout ou o Talent Spy, que permitem 
ao utilizador determinar as característi-
cas dos atletas consoante o pretendido, 
o que permite que se almeje o praticante 
com as características preconizada.

Ou ainda, a recente novidade, Wallabies, 
que através de um algoritmo consegue 
através de um módulo comparativo, 
indicar atletas com características se-
melhantes às das estrelas, ainda que a 
preço incomparavelmente menor.

O Aproveitamento ao máximo destas 
realidades!

Porém, há quem vá ainda mais longe e 
através de meios ao acesso de todos.

Quem nunca ouviu falar no jogo digital 
Football Manager?

Quem jogou, ou pelo menos tomou co-
nhecimento da sua existência, sabe que 
nele temos uma base de dados de todos 
os jogadores do mundo com avaliação 
das suas características por olheiros 
designados pela Sigames, a detentora 
dos direitos do jogo.
E os exemplos de contratações felizes, 
por aqui, são alguns. Roberto Firmino, 
actualmente internacional brasileiro e a 
actuar no Liverpool, foi resgatado do seu 
país Natal pelo Hoffenheim, após terem 
tomado conhecimento das suas capa-
cidades no jogo. Jogo esse, que antevia 
o radiante futuro que Robben (ainda a 
actuar no Groningen), Messi (quando 
tinha 13 anos) ou Falcao (ainda um júnior 
do River Plate) teria, entre tantos outros.

E quanto ao Vitória para já não se 
enganou muito... Raphinha, este ano, é 
o talento mais cintilante da equipa (tal 
como na realidade), seguido de Konan, e 
há jovens prontos a explodir como André 
Almeida (um dos melhores jogadores 
jovens portugueses do jogo), Miguel 
Reisinho ou Bence Biró!

O Futebol do Presente e do Futuro

Tal será conducente a uma nova realida-
de... a realidade da antecipação!
Na verdade, com  tantos meios ao dispor 
dos clubes, ao invés de ter muito dinhei-
ro, importará saber agir em antecipação!

Tal antecipação, graças aos novos ins-
trumentos de percepção de jogadores, 
permitirá chegar a eles em idade preco-
ce, em períodos que a sua valorização 
ainda permite a sua aquisição.

Posteriormente, e se os dados iniciais 
se confirmarem, chegar-se-à à desejada 
rentabilização, permitindo aos clubes, 
e ao Vitória, no nosso caso particular, 
obter mais valias.

É fácil, pois, hoje, descobrir talentos...im-
porta é adquiri-los enquanto a sua curva 
ascendente de valorização o permite!
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BREVES E INTERESSANTES
FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

O governo sueco prepara-se para rever 
a forma como é penalizada a pirataria de 
conteúdos pela internet, com a Minis-
tra da Justiça Heléne Fritzon a propor 
penalizações diferentes de acordo com 
a gravidade do crime. “Uma pessoa que 
tenha sido acusada de violar direitos de 
autor ou de marca registada a um grau 
normal pode ser condenada a multas 

ou até dois anos de prisão. Em caso de 
crimes graves, uma pessoa pode ser 
receber uma condenação de violar direi-
tos de autor ou de marca registada de 
pelo menos seis meses e não mais que 
seis anos”, pode ler-se no comunicado 
publicado pelo governo sueco. Wsta 
proposta é o resultado de uma análise 
das penalizações em outros países.

A China está a construir uma “super” 
autoestrada com 161 quilómetros de 
comprimento que vai unir as cidades de 
Hangzhou e Ningbo. Esta autoestrada 
vai ter como limite de velocidade 120 
km/h, um aumento tendo em conta que 
a média das restantes é de 90 km/h. 
O aumento vai fazer com que seja 
possível reduzir o tempo de caminho 
entre as duas cidades de duas para 
uma hora. Com seis faixas em ambas 
as direções e está desenhada para ter 
painéis solares no chão de forma a 
carregar automaticamente os carros. 
De forma automática será também o 
pagamento das portagens, feito através 
de um chip instalado em cada carro, 
conta a CGTN.

A Facebook anunciou que em 2017 obte-
ve lucros de 15,9 mil milhões de dólares 
(12,8 mil milhões de euros), uma subida 
de 56% em relação aos valores do ano 
precedente, que superou as expectati-
vas dos analistas. A faturação da empre-
sa, por seu lado, aumentou 47%, para os 
40,7 mil milhões de dólares. Porém, as 
suas ações caíram mais de 3% em Wall 
Street, nas operações posteriores ao 
fecho da sessão, depois de anunciar que 
a mudança que fez na sua plataforma 
reduziu o tempo que as pessoas passam 
nesta rede social.

Quatro jogadores do West Bromwich 
foram acusados de terem roubado um 
táxi. Jonny Evans, Gareth Barry, Jake 
Livermore e Boaz Myhill emitiram um 
comunicado no “site” do West Brom-
wich para se desculparem do incidente 
ocorrido durante o estágio de inverno, 
em Espanha. De acordo com a impren-
sa, os quatro futebolistas terão encon-
trado um táxi vazio, com as chaves 
na viatura, e aproveitaram para guiar 
o carro até ao hotel onde a equipa se 
encontrava concentrada. No entanto, o 
incidente não terá passado em claro à 
polícia local, dado que as autoridades 
terão interrogado os quatro jogadores 
no dia seguinte. O clube já tinha ga-
rantido que ia abrir uma investigação 
aos quatros futebolistas e estes vieram 
agora desculpar-se pelo sucedido.

RUBRICA

CHINA PLANEIA 
“SUPER” 
AUTOESTRADA 

LUCRO DO FACEBOOK 
CHEGA AOS 13 MIL ME

JOGADORES 
DO WEST BROM 
DESCULPAM-SE 

NA SUÉCIA A PIRATARIA 
PODE VIR A VALER SEIS ANOS DE PRISÃO
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No ano passado, os turistas deixaram, 
em média, 41 milhões de euros por dia 
na economia portuguesa. Dos gastos, 
fizeram parte as compras de luxo e as 
experiências gastronómicas de estrela 
Michelin, mas também os hotéis onde 
as diárias têm subido para acompanhar 
o maior número de hóspedes, mas os 
preços médios ainda estão longe de 
acompanhar os que são cobrados nos 
grandes destinos turísticos da Europa: 
nos últimos dez anos valorizaram 33%; 
só em 2017, o aumento foi de 10%.

Uma equipa de cientistas chineses 
desenhou um avião ultrarrápido, capaz 
de voar entre Pequim e Nova Iorque em 
duas horas e transportar dezenas de 
pessoas e toneladas de carregamen-
to, informou um jornal de Hong Kong. 
"Levará apenas um par de horas a viajar 
entre Pequim e Nova Iorque a uma 
velocidade hipersónica", afirmou Cui Kai, 
líder da equipa da Academia Chinesa de 

Ciências que desenvolveu o protótipo, 
num artigo reproduzido pelo South Chi-
na Morning Post. O avião tem capacida-
de para se deslocar a 6.000 quilómetros 
por hora. Um avião de passageiros de-
mora atualmente 14 horas a percorrer os 
11.000 quilómetros que separam Pequim 
e Nova Iorque. Ainda não existem, no 
entanto, veículos hipersónicos capazes 
de transportar passageiros.

Os Arcade Fire regressam este ano ao 
Vodafone Paredes de Coura. A banda 
canadiana volta, 13 anos depois, ao 
local onde se estreou em Portugal. O 
concerto está marcado para sábado, 18 
de agosto, no palco principal do festival. 
Em 2005, deram um concerto na Praia 
Fluvial do Taboão: o acontecimento foi 
histórico e permanece até hoje na me-

mória de todos os que o presenciaram — 
e, claro, no imaginário de todos os que o 
perderam. Na altura, foi com as canções 
do álbum Funeral que os Arcade Fire 
presentearam o público, numa atuação 
que ficaria na história. Seguiram-se 
vários outros concertos em Portugal — o 
mais recente em 2016, no festival NOS 
Alive — e mais álbuns. 

A empresa norte-americana Weinstein 
Company, de produção e distribuição de 
cinema, vai declarar falência depois de 
terem falhado negociações para venda 
de ativos a um grupo de investimento. 
A decisão da administração foi revelada 
pelo jornal Los Angeles Times, depois 
de goradas as conversações para tentar 
salvar os ativos e os postos de trabalho 
da empresa, fundada em 2005 pelos 
irmãos Harvey e Bob Weinstein. Harvey 
Weinstein foi afastado da empresa em 
outubro do ano passado no seguimento 
de várias denúncias públicas de assédio 
e abuso sexual por dezenas de mulhe-
res no meio cinematográfico. Segundo 
o Los Angeles Times, em discussão 
estava um acordo de 500 milhões de 
dólares que permitiria a um grupo de 
investimento, liderado por Maria Con-
treras-Sweet, ter o controlo total da 
empresa, alterar-lhe o nome e ter uma 
administração com uma maior partici-
pação de mulheres.

PREÇO POR NOITE 
SUBIU 10% 

CIENTISTAS DESENHAM AVIÃO CAPAZ 
DE PERCORRER CHINA E EUA EM DUAS HORAS

ARCADE FIRE EM PAREDES DE COURA
13 ANOS DEPOIS

WEINSTEIN 
COMPANY 
VAI DECLARAR 
FALÊNCIA
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1 – VIDA OU MORTE
Imagine-se dentro de uma sala. Essa 
sala possui duas portas, cada uma 
delas é vigiada por um guardião. Um 
dos guardiões somente diz a verdade 
e outro apenas mente. Para sair desta 
sala é preciso escolher a porta correta: 
uma delas manterá sua vida, e a outra 
o levará direto para a morte. Embora 
você não consiga descobrir a diferença 
entre as duas portas e nem entre os dois 
guardiões, há uma pergunta-chave que 
pode fazer com que você descubra qual 
é a porta que o salvará.

Qual é a pergunta?

2 – ELIPSE
Considere 20 linhas desenhadas à 
tangente de uma elipse. As linhas 
quebram o plano em várias regiões, 
algumas limitadas (ou seja, cercadas, 
fechadas) e outras ilimitadas. 

Quantas regiões ilimitadas existem?

3 – A CORRIDA
Lebrelópolis e Tartarugalândia ficam a 
64 km de distância. Uma lebre viaja a 07 
km/h de Lebrelópolis a Tartarugalândia, 
enquanto uma tartaruga viaja a 01 km/h 
de Tartarugalândia para Lebrelópolis.

Se ambos começaram a viagem ao 
mesmo tempo, quantos km a lebre teria 
viajado antes de encontrar a tartaruga 
no caminho?

4 – SENHOR RUGA
O Senhor Ruga passou um quarto de 
sua vida como um menino, um oitavo 
como um jovem e metade como um 
homem ativo.

Se o Senhor Ruga passou 12 anos como 
um homem idoso, então quantos anos 
ele passou como um homem ativo?

QUEBRA-CABEÇAS

1 – QUAL ERA O PRIMEIRO
NOME DE PICASSO?

a) Pablo
b) Diego
c) Jorge
d) Juan

4 – QUAL FOI A BATALHA MAIS MORTAL DA 
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL?
a) Moscovo
b) El Alamein
-c) Stalinegrado
d) La Lys

2 – QUE COMPANHIA PRODUZIU O FILME UP! 
ALTAMENTE?
a) Walt Disney Studios
b) Lusomundo
-c) Pixar
d) MGM

5 – QUAL É O SÍMBOLO QUÍMICO DA PRATA?
a) Au
b) Pt
c) Ag
d) Zn

3 – QUAL É A CIÊNCIA QUE ESTUDA OS PÉS?
a) Pesologia

-b) Podologia
c) Neurologia 
d) Posologia

6 – QUEM FOI O 10.º REI DE PORTUGAL?
a) D. Fernando
b) D. Sancho I
c) D. João I
d) D. Sancho II Soluções quiz fevereiro: 1 – d) Soult; 

2 – c) Deixou de fumar; 3 – c) Sestércio; 
4 – a) Ahoy; 5 – d) Iglu; 6 – b) Dois.

QUEBRA-CABEÇASQUIZ MARÇO DE 2018
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Estrada Nacional 105,
n.º 4790 Pavilhão C - Nespereira
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em construção...

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

construção na Vila de Serzedelo.
A nova área industrial, que vai ocupar um 
espaço de cerca de 8000 metros quadra-

dos, está concebida para albergar a nossa 
estrutura produtiva, os escritórios e um 

amplo e moderno showroom. Aqui 
prosseguiremos na senda de crescimento 
constante que marca a história da nossa 

empresa.
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