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Rua General Humberto Delgado, nº 1085
4765-546 Serzedelo Guimarães Tlf.: +351 253 563 415 / 417

GPS (41.401613; -8.361245)

WWW.F2J.PT    GERAL@F2J.PT

A F2J já mudou!

Visite as novas instalações da 
F2J Alumínios e Vidros Lda., 

na Vila de Serzedelo.
A nova área industrial, que 

ocupa um espaço de cerca de 
8000 metros quadrados, alber-
ga 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.

CAIXILHARIAS EM ALUMÍNIO E PVC
PORTÕES SECCIONADOS
ESTORES
GUARDAS

SHOWROOM BREVEMENTE ABERTO AO PÚBLICO
8:30H ÀS 18:00H
SEG. A SEXTA-FEIRA
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Valter Hugo Mãe lançou, em 2014, um 
belíssimo livro, com ilustrações de Esgar 
Acelerado e com este magnífico título: O 
Paraíso são os outros. 

O livro é uma observação sobre o amor e 
o relacionamento entre casais, do ponto 
de vista de uma menina. “Os casais 
formam-se para serem o paraíso. Ou 
assim devia ser. Há casais que vivem no 
inferno, mas isso está errado. Pertencer 
a um casal tem de ser uma coisa boa. 
Eu, quando for adulta e encontrar quem 
vou amar, quero ser feliz”. Declara a 

menina no conto do autor.
"O amor é um sentimento que não 
obedece nem se garante. Precisa de 
sorte e, depois, empenho. Precisa de 
respeito. Respeito é saber deixar que 
todos tenham vez. Ninguém pode ser 
esquecido."

Este livro, apesar de retratar 
relacionamentos entre casais distintos, 
lembra-nos que as pessoas existem para 
fazerem outros felizes. Então, a felicidade 
de cada um depende do paraíso que 
construímos e cuidamos para juntos 

vivermos e inventarmos a felicidade.
Proponho que em Guimarães criemos 
um “Pelouro da Felicidade”, cuja 
atividade se desenvolva exclusivamente 
na procura da felicidade para os 
cidadãos. Melhor, devíamos todos 
experimentar ser vereadores deste 
pelouro, decidindo ininterruptamente no 
sentido de gerar felicidade no outro. 

A felicidade é, no fundo, aquilo que todos 
procuramos ao longo de toda a vida. 
Alguns, buscando-a apenas em si, nunca 
a chegarão a encontrar.
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Heloísa
Salgado

Maxvitoria Mediação imobiliária,Lda   AMI 9783

UMA EQUIPA A CRESCER PARA O SERVIR AINDA MELHOR



05

Heloísa
Salgado

Maxvitoria Mediação imobiliária,Lda   AMI 9783

UMA EQUIPA A CRESCER PARA O SERVIR AINDA MELHOR

N63 | JULHO 2018

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

13

46

21

09

44

37

18

MARIANA SILVA:
"TODOS NÓS SOMOS POLÍTICOS.
NÃO DEIXAMOS DE TER OPINIÃO..."

VIVA O VERÃO
EM GUIMARÃES

UM SONHO
TORNADO REALIDADE

VITÓRIA SPORT CLUBE
EM PRAGA

GUIMARÃES RECUOU ATÉ  
05 DE OUTUBRO DE 1143

PORTO A CAMINHA
INICIAÇÃO AOS CAMINHOS DE SANTIAGO

TABACARIA MARINHO:
UMA TRADIÇÃO SECULAR
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OS ESCRITORES MAIS NOVOS DE SEMPRE
EDUCAÇÃO

TEXTO E FOTOGRAFIAS: LUÍSA NOGUEIRA 

Os dinossauros foram o tema do pro-
jeto anual da sala da professora Marta. 
O interesse dos meninos pelos animais 
já extintos determinou o objetivo para 
o ano letivo: conhecer toda a história e 
toda a família dos dinossauros. 

Sempre atentas, a professora Marta e a 
auxiliar Cristina foram percebendo que 
os meninos começaram por dizer coisas 
“muito giras e muito engraçadas”. Du-
rante as pesquisas que fizeram, segundo 
os alunos, descobriram “um dinossauro 
muito especial porque tinha uma crista 
que quase conseguia falar”. “E qual é o 
som que sai da crista dele?”, perguntou 
a professora Marta. “É um trompete”, 
responderam todos a alto e bom som. 

Assim começou a surgir uma oportuni-
dade de criar algo diferente e até mes-
mo ambicioso, para meninos de três/
quatro anos. A história que elaboraram 
começa pela altura dos coelhinhos e 
das amêndoas. “Pela Páscoa, nós re-
solvemos fazer uma caça aos ovos, que 
claro, eram de chocolate”, começou por 
contar a professora Marta, enquanto as 
crianças diziam o quanto gostavam de 
chocolate. “E nós tivemos uma surpre-
sa. Fomos ao recreio procurar os ovos e 
descobrimos um gigante, que estava de 
baixo do escorrega. Quem encontrou 
o ovo?” perguntou aos alunos. “Foi o 
Rodrigo!”, exclamaram em euforia. 

COM APENAS QUATRO ANOS, AS CRIANÇAS DE UMA SALA DO INFANTÁRIO NUNO SIMÕES 
ESCREVERAM UM LIVRO, DURANTE O ANO LETIVO. “DINO SARA” É INSPIRADO NOS MAIS JOVENS 

ESCRITORES DE GUIMARÃES, E CONTA AS HISTÓRIAS DOS MENINOS COM A SUA AMIGA.

“A PROFESSORA 
GRITOU SARA”, 
EXPLICARAM AS 
CRIANÇAS, QUE 
APELIDARAM O 
ANIMAL DE DINO SARA. 

O Pedro continuou a história, dizendo 
que era um ovo diferente de todos os 
que já tinha visto. Depois, a Gabriela 
contou que pediram ao pai do João 
Pedro, que é veterinário, para pesqui-
sar que animal estaria dentro do ovo. 
O Luís tomou a decisão de trazer o 
ovo para dentro da sala, só que o ovo 
partiu-se e saiu de lá um dinossauro. 
“Ficámos muito assustados porque os 
dinossauros já não existem”, confessou 
a professora. Ainda assim, o Lucas deci-
diu que tinha que ter um nome.

é a nossa comida preferida”, disse a 
professora Marta. 

Ao longo do conto, os meninos falam 
sobre as suas aventuras com a Dino Sara. 
Passearam muito com ela por Guimarães. 
“Fomos ao Castelo, ao Paço dos Duques, 
fomos jogar futebol com ela no Estádio e 
andamos com ela de patins, de bicicleta 
e também de teleférico” contaram. Todas 
estas aventuras com a Dino Sara foram 
baseadas no que as crianças fizeram ao 
longo do ano. “Todas as visitas e ativi-
dades que fizemos, como a patinagem, 
foram adaptadas à história. Por exemplo, 
o Miguel recebeu uma bicicleta nova, 
andava sempre a falar nisso e depois 
decidimos incluir no livro. No fundo a 
história é isso. As personagens são eles e 
a história foi construída com as caracte-
rísticas deles”, referiu a professora.

As ilustrações de “Dino Sara” foram feitas 
pelas crianças, que tiveram a ajuda de 
uma professora da instituição. O livro foi 
conseguido em parceria com a Ideal, “que 
tornou toda esta aventura palpável”. Os 
meninos escreveram ainda uma música, 
com a ajuda de Sérgio Fernandes. No 
fundo, “este trabalho foi fruto de uma 
equipa alargada”.

O livro foi apresentado no dia 30 de 
junho, na Biblioteca Municipal Raúl 
Brandão.

“Ficámos ainda mais preocupados por-
que ouvimos a barriguinha da Dino Sara 
a fazer barulho. E de acordo com os 
nossos estudos, ela comia carne podre 
ou folhas. Mas depois descobrimos que 
ela comia massa com almôndegas, que 
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GUIMARÃES ARTE E CULTURA
JULHO 2018

AGENDA

A JORNA
07 DE JULHO - 22H00   
Caldas das Taipas

Os "Banhos Velhos" recebem a peça “A 
Jorna” pelo Grupo de Teatro de Campelos.

A JORNA
07 DE JULHO - 22H00   
Caldas das Taipas

Os "Banhos Velhos" recebem a peça “A 
Jorna” pelo Grupo de Teatro de Campelos.

AUTO DA BARCA DO 
INFERNO
06 DE JULHO - 22H00   
Banhos Velhos - Taipas

Os "Banhos Velhos" a adaptação do 
“Auto da Barca do Inferno”, da autoria da 
EB 2.3 das Caldas das Taipas.

NOITE BRANCA
07 DE JULHO    
Centro da cidade

Guimarães volta a transformar-se num 
enorme palco branco com música para 
todos os gostos e muita animação.

FOI: STANISLAV SURIN
21 DE JULHO    
Igreja dos Capuchos

O Festival Internacional de Órgão Ibérico 
recebe o eslováco Stanislav Surin.

PAULO FLORES E 
MANECAS COSTA 
13 DE JULHO   
Santa Luzia ArtHotel 

Live on Tape recebe o projecto Imoxi, 
com Paulo Flores e Manecas Costa. 

CONVÍVIOS 
INTERNACIONAIS DE 
MÚSICA DE GUIMARÃES 
DE 21 A 24 DE JULHO  
Paço dos Duques de Bragança

Guimarães recebe reputados músicos 
internacionais, provenientes do Japão, 
Hong Kong, Austrália, Eslováquia e 
Portugal, para um certame que conta 
com concertos, “Masterclasses” e um 
“Concurso Internacional de Violino”.

TULLY
15 DE JULHO - 21H45 
Grande Auditório do CCVF

O Cineclube de Guimarães passa o 
filme "Tully", de Jason Reitman, com 
Charlize Theron, Mackenzie Davis, Mark 
Duplass e Ron Livingston.

JULIÃO SARMENTO
JULHO
CIAJG 

Exposição integralmente dedicada à 
reunião de projetos inéditos, que cobrem 
todo o percurso de Julião Sarmento.

LÁBIOS DE FLAMINGO 
JULHO
CIAJG 

Exposição realizada em colaboração 
com o serviço de Educação e Mediação 
Cultural que propõe uma releitura 
da história da arte através de um 
dispositivo de apresentação elementar.

O VERÃO É ZAZZ
ATÉ DIA 07 DE JULHO  
Largo da Oliveira

A quinta edição do festival “Guimarães, 
O Verão é Jazz”, conta com um cartaz 
onde avultam os projetos criados 
especificamente para este festival. 

PEDRO A. H. PAIXÃO
JULHO
CIAJG 

Nesta exposição antológica, os 
desenhos e os trabalhos em vídeo de 
Pedro A. H. Paixão estarão expostos 
em contexto nas salas dedicadas à 
coleção permanente do CIAJG.
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EM PLENO CENTRO HISTÓRICO DE PRAGA, A 2.5000 QUILÓMETROS DE GUIMARÃES,
É POSSÍVEL ENCONTRAR O SÍMBOLO DO REI.

VITÓRIA SPORT CLUBE
EM PRAGA

DESPORTO

TEXTO E FOTOGRAFIAS: LUÍS FREITAS

Quando se passeia por outro país, em 
busca de conhecer novas culturas, 
levamos sempre um “bocadinho” da 
nossa. Quando, noutro país, encontra-
mos um “bocadinho” da nossa cultura, 
o sentimento só pode ser especial.

Em Praga, capital da República Checa, 
país situado na Europa Central, há uma 
loja que vende, entre outros produtos, 
matrioscas. Nada de anormal, não 
fosse existir matrioscas do Vitória Sport 
Clube, a 2.500 quilómetros da cidade de 
Guimarães. O colorido da loja não deixa 
nenhum adepto de futebol indiferente. 
Respira-se futebol, sobretudo quando 
a visita à loja é acompanhada de uma 
boa e longa conversa com o proprietá-
rio e criador do projeto, o checo George 
Horsky.

“É uma produção nossa, todas as peças 
são originais e são pintadas por nós. 
Temos 25 pessoas encarregues da pin-
tura”, começa por dizer. As matrioscas 
são de madeira, e não de plástico, “ou 
de outro qualquer produto barato”. Os 
visitantes chegam dos quatro cantos 
do mundo, até porque a loja ganhou 
um reconhecimento além-fronteiras: “é 
uma ideia nossa e é um produto único, 
feito em Praga e não na China”, afirma 
George.

Os conhecimentos futebolísticos do 
proprietário assustam aqueles que não 
costumam acompanhar o mundo fute-
bolístico, chegando mesmo a conhecer 
várias equipas portuguesas e os seus 
jogadores. “Conheço muitas equipas. 
Benfica, Porto, Sporting, Vitória Guima-

rães, Braga, Boavista… Mas eu conheço 
as equipas de todo o mundo”, confessa.

Numa altura em que se disputa o 
Mundial, na Rússia, George afirma que 
Portugal, na sua opinião, “não merecia 
ganhar” o EURO 2016, mas lembra que 
no futebol “tudo pode acontecer”, dan-
do como exemplo a vitória da Grécia no 
EURO 2004.

Sobre o futebol checo, George Horsky 
considera o nível da seleção “catastrófi-
co”, fruto da geração “com muito pouca 
qualidade”. Quanto ao campeonato 
nacional, o proprietário da loja expli-
ca o “baixo nível” com a ausência de 
adeptos, pois a República Checa “tem 
apenas dez milhões de habitantes e 
não tem poder económico”.
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MARROCOS, BALEARES, AÇORES E ALGARVE SÃO OS DESTINOS
MAIS PROCURADOS PARA AS FÉRIAS DESTE VERÃO. 

AS PAISAGENS QUE OS
VIMARANENSES PREFEREM

DESTINOS DE FÉRIAS

TEXTO: LUÍSA NOGUEIRA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

MARROCOS

Um mundo de cores, sabores, de história 
e de cultura mesmo aqui ao lado. Uma 
aventura no deserto ou ficar apenas pela 
praia a relaxar são duas das imensas 
opções que Marrocos têm para ofere-
cer. Saïdia, Djerba e Marraquexe são as 
cidades mais atrativas do país. Marrocos 
fica a 1.447 quilómetros de distância de 
Guimarães, e o voo, caso seja direto, não 
chega a duas horas. 

BALEARES

As ilhas mediterrânicas espanholas de 
Maiorca, Menorca, Ibiza e Formentera. 
Um destino bastante procurado pelos vi-
maranenses. Maiorca oferece muito mais 
sol e mar. A ilha de Ibiza é uma belíssima 
colagem de paisagens. Formentera é o 
refúgio perfeito para quem pretende usu-
fruir de tranquilidade com cenários para-
disíacos. Sossegada e pacífica, Menorca 
é um oásis de beleza natural único, que 
o vai seduzir e ajudar a encontrar a har-
monia. Quatro destinos que ficam muito 
próximos do Berço, a 1.287 quilómetros.

AÇORES

Rodeadas pela imensidão do Atlântico, 
estas nove ilhas estão recheadas de 
lugares de uma beleza única, de autên-
ticas jóias naturais onde a intervenção 
do Homem passa quase desapercebida 
e onde a natureza continua a ser a 
verdadeira protagonista. Nos Açores, 
pode-se nadar com golfinhos, subir 
crateras de vulcões, caminhar entre 
montanhas verdejantes, mergulhar em 
lagos de água quente ou provar um 
cozido preparado debaixo da Terra. Fica 
1.542 quilómetros de Guimarães.
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ALGARVE

Um destino que já virou tradição de 
muitas famílias. O clima ameno durante 
todo o ano, a costa repleta de praias 
magníficas banhadas pelo Atlântico e a 
diversidade de alojamento, vida noturna 
e desportos fazem deste local um desti-
no perfeito para as famílias. Ainda assim, 
poderá evitar as multidões e visitar as 
pitorescas aldeias piscatórias ou as coli-
nas do interior, com o seu modo de vida 
rural e vegetação selvagem. Dos quatro 
escolhidos, é o destino mais perto dos 
vimaranenses, rondando os 400 e os 
500 quilómetros de distância, consoante 
a cidade.

HAVANA

Uma cidade presa no tempo, Havana 
capta a imaginação como nenhuma 
outra. O glamour esquecido conjuga-se 
com uma cuidadosa reconstrução da 
era cuidadosa, num cenário de cores 
irresistíveis. 

ABU DHABI

As ruas secundárias atmosféricas dão 
uma imagem muito diferente das primei-
ras impressões de Abu Dabi. A capital 
moderna e sofisticada dos EAU apresen-
ta uma mistura fascinante de tradição 
e progresso. Com uma história rica que 
remonta a cerca de 3000 a.C., Abu Dabi 
mantém um ambiente mais marcada-
mente árabe do que o luxuoso Dubai.

AMESTERDÃO

Amesterdão é a cidade das bicicletas, 
das coffe shops, do letreiro I AMsterdam, 
dos canais, da Red Light, da casa de 
Anne Frank, do Museu Van Gogh e um 
ponto de visita obrigatório em qualquer 
viagem pela Europa.

OUTROS DESTINOS A CONSIDERAR
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Acredito, piamente, que tal decisão 
não seja fácil. Eu própria, questiono-
-me se os meus animais me esco-
lheriam como sua tutora, mesmo 
sabendo que lhes dou o melhor de 
mim. O facto é que todos nós temos 
diferentes perspectivas face à relevân-
cia que os nossos animais possuem 
nas nossas vidas. Em consequência, 
esta concepção fará toda a diferença 
no modo como os cuidamos e como 
nos dedicamos ao seu bem-estar. No 
entanto, nem tudo o que achamos ser 
o ideal para nós, se traduz no melhor 
para eles.
 
De uma forma genérica, podemos con-
siderar que existem tutores que tratam 
os seus animais como “filhos”, tuto-
res que integram totalmente os seus 
animais no seio familiar mas com a 
correcta posição hierárquica e, tutores 
em que as suas “futilidades” superam o 
valor do próprio animal. 
 
Quando tratamos os nossos animais 
como “filhos” caímos num verdadeiro 
exagero. Como em bom português, 
“nem 8 nem 80”. Olhamos para o 
nosso animal como primeira prioridade, 
colocando-o acima das nossas próprias 
necessidades. Mesmo conscientes que 
todos os nossos actos são baseados 
no amor e na dedicação, devemos pre-
servar um certo discernimento de que 
não se tratam de “pequenos seres hu-
manos”. Esta “devoção” pode originar 
um impacto no equilíbrio emocional do 
animal, assim como na sua segurança. 
Deste modo, podemos oferecer-lhes 

qualidade de vida sem interferir na sua 
integridade enquanto “cães”.
 
Quando os tratamos como “acessó-
rios”, deveríamos repensar nas nossas 
prioridades antes mesmo de adqui-
rirmos um animal. O seu bem-estar 
deve ser uma preocupação constante 
de quem se intitula como seus res-
ponsáveis. Não podemos permitir que 
os nossos animais passem dias e dias 
expostos a temperaturas extremas, 
parasitados e mal alimentados, e sem 
qualquer liberdade de movimentos.  
Aceito e não considero errado quando 
não aceitamos a entrada dos animais 
em nossas casas, mas permanecerem 
“aprisionados” em apartamentos ou 
presos a correntes dia e noite, 365 
dias, parece-me demais. Sinceramente, 
custa-me a entender como nós, seres 
humanos, podemos chegar a níveis tão 
altos de insensibilidade. Afinal, qual é a 
finalidade? Para dizermos que somos 
detentores de um animal de estimação, 
já existem, e há muitos anos, estátuas 
de pedra ou mesmo de porcelana em 
forma de "cão" que podemos colocar à 
entrada das nossas casas. Até a raça já 
nos podemos dar ao luxo de escolher. 
Na verdade, só vejo benefícios. Não 
ladram, não sujam e também não se 
mexem. Metem respeito na mesma a 
quem passa ao longe, mas bem ao lon-
ge. Para quem assim pense, fica aqui 
uma sugestão, passarem um único dia 
nessas mesmas condições e garanto 
que rapidamente mudavam a forma de 
pensar e, consequentemente, a forma 
de agir.

Na minha perspectiva, considero que 
sermos pessoas equilibradas é um 
pré-requisito para nos tornarmos 
tutores por excelência. No entanto, não 
precisamos de tanto, talvez apenas 
de uma maior consciencialização das 
necessidades dos nossos animais sem 
cairmos no ridículo dos “extremos”. 
Termos noção que não precisam de 
sofás ou camas para pernoitarem; que 
não necessitam de comer a nossa die-
ta, quando existem excelentes rações 
bem mais equilibradas e ajustadas 
à espécie; que não carecem de colo 
quando, felizmente, até um cão de 
três patas consegue correr; que não 
desejam dominar em nossas casas, 
quando na realidade precisam sim de 
uma hierarquia firme e bem definida, e 
que não anseiam por donos descontro-
lados sempre que tropecem num pau 
ou engulam uma bolota. 
 
Ironicamente ao tema do artigo de 
opinião, “... Que tipo de dono gostaria 
de adotar?”, os animais não possuem 
autonomia quanto à escolha dos seus 
tutores. Mesmo que não sejamos “os 
escolhidos”, eles restribuirão sempre da 
mesma forma, manifestando um amor 
incondicional e ilimitado. Importa ter 
consciência que eles apenas desejam 
sentir-se eles próprios: sentirem-se 
como cães. Na verdade, eles não 
exigem que sejamos perfeitos, apenas 
sensatos.

Ana Vidal Pinheiro
Médica Veterinária Vidalvet

ARTIGO DE OPINIÃO

FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

SE FOSSE UM CÃO... 
QUE TIPO DE DONO

GOSTARIA DE ADOTAR?

Horário 
Segunda a quinta: 10h00 – 12h00 e 15h00 - 19h30

Sexta: 10h00-12h00 e 15h00 - 18h00
Sábado: 10h00 - 12h00 

  Telefone: 253 464 522 | Urgências: 926 870 755
vidalvetgeral@gmail.com

Rua Paulo Sexto, nº 996, R/C - Guimarães
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ENTREVISTA

MARIANA
SILVA

FOTOGRAFIA: JOÃO BASTOS
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"TODOS NÓS SOMOS POLÍTICOS.
NÃO DEIXAMOS DE TER OPINIÃO..."
TEXTO: JOANA QUINTAS • FOTOGRAFIAS: JOÃO BASTOS

É MULHER E TEM UM PAPEL DE DESTAQUE NUM MUNDO MAIORITARIAMENTE DE HOMENS. MARIANA SILVA 
É COORDENADORA DO NORTE DO PARTIDO ECOLOGISTA OS VERDES E ESTÁ LIGADA À POLÍTICA DESDE 

OS SEUS TEMPOS DE ESTUDANTE. ABORDA O PANORAMA NACIONAL COMO UMA QUESTÃO DE MUDANÇA 
NECESSÁRIA E ADMITE QUE A NÍVEL LOCAL A CDU TEM AGORA UMA INTERVENÇÃO MAIS LIMITADA.

A Mariana chegou à política cedo, 
ainda no tempo da faculdade. O que é 
que, nessa altura, a levou a envolver-
se nessa área?

Na verdade, eu sempre tive algum 
interesse pela parte mais social, mais 
política, mais reivindicativa até. E por 
isso, naquela altura, fez sentido e foi 
quando fiz parte das listas da CDU 
pela primeira vez, em 2005. Depois 
fui-me envolvendo um pouco, porque 
como é óbvio nunca entramos de 
cabeça. Fui participando nas iniciativas, 
fui vendo como é que funcionava e, 
estando um partido que está numa 
coligação, foi importante o partilhar 
de experiências dos dois partidos, Os 
Verdes e o Partido Comunista, ver como 
ambos funcionavam, ver a diversidade 
que faz com que depois ambos se 
complementem. 

Essa envolvência era então algo em 
que já tinha pensado?

Sim! Eu lembro-me que lá em 
casa havia os documentos dos 
sindicatos, víamos os tempos de 
antena, falávamos do que era a 
atualidade e do que se pretendia para 
a sociedade, principalmente na área 
dos trabalhadores, porque a minha 
mãe estava no têxtil e o meu pai era 
carpinteiro. Daí esta relação próxima 
da luta dos trabalhadores, da luta 
pelos direitos. Na verdade, nunca tinha 
pensado a sério envolver-me mesmo 

AGRADECIMENTOS: HOTEL DA PENHA

na política, mas depois acabou por 
fazer sentido.

Como é que vê o interesse e 
envolvimento dos jovens nas questões 
políticas?

Todos nós não deixamos de ser 
políticos, de ter opinião, de saber o que 
se passa no mundo. E eu não tenho 
o lado derrotista da juventude. Acho 
que os jovens se interessam, sabem 
o que se passa, vão estando atentos. 
E isso também é fazer política. Agora, 
claro que associar-se a um partido 
político, numa altura em que é tão difícil 
arranjar emprego, acaba por ser mais 

uma dificuldade para além de todas as 
outras e por isso os jovens foram-se 
afastando de mais uma dificuldade que 
lhes seria acrescida e que seria mais 
um rótulo.

Mas não nota que o inverso também 
acontece? Que há quem considere que 
a filiação num partido pode significar 
uma abertura de portas no mercado 
de trabalho?

Isso também existe, sim. Existiu 
sempre. É normal isso acontecer, claro 
que em partidos diferentes. N’Os Verdes 
a verdade é que tem que haver uma 
entrega muito grande, temos que ter 
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participação, porque de outra forma 
vamos perdendo o fio do caminho que 
se vai construindo. Na relação com o 
PEV e com a CDU está sempre muito 
presente a participação, quem vem 
sabe que é assim.

"NÃO PODEMOS 
QUERER QUE A 
MULHER TENHA UM 
PAPEL MAIS ATIVO SE 
A SOCIEDADE NÃO 
ESTÁ PREPARADA 
PARA ALIVIAR A 
CARGA SOBRE ELA"

"CLARO QUE, POR 
VEZES, ISTO DA 
POLÍTICA É INGRATO, 
TRABALHAMOS 
TANTO E ÀS VEZES 
NÃO SOMOS 
RECONHECIDOS"

E o facto de ser uma mulher num 
mundo de homens? Alguma vez sentiu 
algum preconceito, alguma dificuldade 
acrescida?

Eu tive uma ou duas experiências 
que me mostraram “ok, há aqui uma 
diferença”. Mas até hoje nunca tive nada 
de muito difícil de ultrapassar, nada 
que me pusesse alguma dificuldade 
por ser mulher. Como é óbvio tenho 
caraterísticas específicas que não 
me dificultam, não sou mãe, não sou 
casada e por isso não tenho essa 
experiência. Mas noto que sou uma 
mulher num mundo de homens, há 
imensas reuniões em que sou a única 
mulher. E é preciso mudar isso a nível 
geral. Não podemos querer que a 
mulher tenha um papel mais ativo se 
a sociedade não está preparada para 
aliviar a carga sobre ela. 

Na política vocês trabalham para 
que os resultados sejam visíveis nas 
eleições. Nas últimas autárquicas, a 
CDU não teve resultados positivos. A 
que acha que isso de deveu?

Eu acho que a questão teve a ver com 
uma mudança de paradigma, quando 
ficamos em posição conjunta (PS, 
PEV, PCP e BE) com o PS. Talvez, de 
alguma forma, isso nos tenha posto 
em segundo plano. Apesar de termos 
diferentes perspetivas de caminhos 
que queremos para a educação, para 
a saúde, para a cultura, foi permitido 
ao PS governar com o nosso apoio e 
do Bloco de Esquerda, cada um com 
as suas exigências. Achamos que esse 
foi o caminho mais acertado, porque 
dessa forma conseguimos repor 
direitos que nos tinham sido retirados e 
travar algumas questões que estavam 
quase a ser concretizadas, como a 
privatização da água. Mas o nosso 
trabalho fica um pouco diluído quando 

é o PS que está a governar, acho que as 
pessoas não perceberam muito bem o 
nosso esforço.

Terá sido como dar um passo atrás 
na tentativa de se chegarem depois à 
frente e terem mais possibilidade de 
serem ouvidos?

Não havia outra hipótese na altura, 
não dava para ser de outra forma. Se 
nós continuássemos com a política de 
direita que nos estava a ser imposta, ia 
correr mal. Havia uma necessidade de 
mudança no caminho, mudança que só 
era possível com este “dar a mão” dos 
três partidos. Mas depois exigir algo 
em troca. Foi a reposição dos feriados, 
a renegociação dos contratos laborais, 
foram questões que conseguimos trazer 
de novo para a discussão, fazer com que 
passassem na Assembleia. Só por isso já 
valeu a pena. Claro que, por vezes, isto 
da política é ingrato, trabalhamos tanto e 
às vezes não somos reconhecidos.

E relativamente à realidade 
vimaranense? Vendo-a com os olhos 
de quem está de fora do executivo 
local, que comentário teceria?

O nosso vereador faz falta. Era o que 
colocava mais questões locais, o 
que tinha sempre mais intervenções 
nas reuniões de câmara. Tínhamos 
um gabinete na Câmara que nos 
permitia uma maior proximidade com 
a população e que permitia darmos um 
maior apoio aos que nos procuravam 
a pedir ajuda. Nesta questão achamos 
que, cada vez mais, a CDU vai fazer 
falta. Agora, sem vereador, a nossa 
intervenção está mais limitada. 
Poderíamos ter uma participação mais 
influente e mais ativa, porque a CDU 
sempre se pautou por fazer propostas e 
não só apontar o dedo, não só acusar.
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ASA PADEL GUIMARÃES
ORGANIZA TORNEIO INTERNACIONAL
O ASA Padel Guimarães, espaço 
desportivo situado na Fábrica ASA, 
recebe, de 11 a 15 de julho, um torneio 
internacional. O objetivo passa por 
implementar a modalidade na cidade.

O ASA Padel acolhe o "I OPEN ASA", 
um torneio que promete ser de 
elevado relevo, devido à participação 
de jogadores de nível europeu, e que 
conta com um prize money de 2.500 
euros. O organizador e árbitro juíz será o 
internacional espanhol Fabián Gelibter.
De 11 a 12 de julho o destaque vai para as 

"Clínicas", umas aulas para jogadores de 
qualquer nível, dadas por profissionais, 
como é o caso de Miguel Oliveira, um dos 
melhores atletas portugueses.

No dia 13, durante o torneio, terá lugar 
a inauguração oficial do espaço do ASA 
Padel Guimarães, com a presença de 
vários convidados especiais.

Para setembro está já agendado o 1.º 
Campeonato Europeu Social de Padel 
realizado em Portugal, organizado pela 
CARTRI.

UM ESPAÇO ABERTO 
AOS VIMARANENSES

O ASA Padel Guimarães tem ao seu 
dispor três courts, apoiados por dois 
balneários. A loja de artigos Padel, com 
artigos CARTRI, contém tudo que precisa 
para a prática da modalidade.

Um dos objetivos do ASA Padel 
Guimarães é promover a prática do 
desporto em todas as idades, mas 
especialmente nas crianças. Os mais 

novos podem usufruir de uma primeira 
aula totalmente grátis, sob orientação de 
um instrutor.

Todas as quartas à noite realiza-se o 
"Night Padel". Das 21h00 às 23h00 
o torneio "Non Stop" acolhe vários 
praticantes da modalidade, através da 
inscrição no grupo de Whatsapp.

Localizado perto do centro da cidade, em 
Covas, Polvoreira, o ASA Padel Guimarães 
tem facilidade de estacionamento, com 
dois parques, um exterior e um interior.

FUTEBOL RS TEAM WHIFORCE
FESTAS DE ANIVERSÁRIO

ASAINDOOR GUIMARÃES

Estrada Nacional 105, Covas, Polvoreira
Telm: 968 602 914  •  E-mail: asapadelguimaraes@gmail.com  •  Siga-nos no Facebook
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COM O YOUTUBE COMO FERRAMENTA, O PEQUENO TOMÁS E O SEU PAI, JOSÉ MARINHO, 
FAZEM DO “UNBOXING” (DESEMBRULHAR) UM NEGÓCIO DIVERTIDO PARA OS DOIS.

COMO DESEMBRULHAR PODE SER VISTO 
E REVISTO COMO UM NEGÓCIO 

TECNOLOGIA

TEXTO: DIOGO OLIVEIRA • FOTOGRAFIAS: TIAGO MARQUES

Quem disse que só no Natal ou 
no aniversário se desembrulha 
brinquedos… Através do YouTube, 
Tomás, de cinco anos, e o seu pai, 
José Marinho, criaram um canal de 
“unboxing” – desembrulhar brinquedos 
-, que conta hoje com quase 25 mil 
subscritores e está próximo de chegar 
aos sete milhões de visualizações.

O canal de Youtube “Brinca Panda” foi 
criado há mais de três anos e apresen-
tou Tomás ao mundo. O “unboxing” 
Brinca Panda é um "fenómeno" que 
cola os mais novos ao “pequeno” ecrã 
para saber das novidades e o único do 
género em Portugal. 

O entusiasmo de Tomás iguala o do seu 
pai quando fala do projeto. Embora en-
vergonhado quando fala à Mais Guima-
rães, o mesmo não acontece quando o 
pequeno Tomás abre um brinquedo em 
frente à câmara. 

Um canal que José Marinho garante ser 
neste momento “sustentável”. “Posso 
comprar brinquedos todos os meses, 
embora receba regularmente bastan-
tes brinquedos que as empresas nos 
enviam”, refere. 

Após a primeira quantia que recebeu do 
"site" de vídeos, José Marinho decidiu 
investir o lucro em novos brinquedos 

para a apresentar no canal. O pai de 
Tomás afirma que dedica uma hora por 
dia à produção e edição do vídeo, que 
coloca uma vez por semana na internet. 
“Gosto de fazer o filme e editá-lo, mas 
também gosto de ajudar o Tomás a 
montar os brinquedos”, explica.

O projeto conta com vários parceiros do 
mundo dos brinquedos, desde de Portu-
gal até à China, que enviam os produtos 
para o Tomás apresentar ao público 
seguidor. O próximo investimento será 
num estúdio “mais profissional”, para 
“não andar com a casa às costa".
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A cidade berço é rica em histórias e 
tradições. No Toural, bem no coração 
de Guimarães, encontra-se a Tabaca-
ria Marinho, um estabelecimento que 
funciona desde 1912 e que já conheceu 
vários locais dentro do salão de visitas 
da cidade.

São já quatro gerações da família Mari-
nho à frente da tabacaria mais tradi-
cional da cidade berço. José Marinho, 
proprietário de 69 anos, conta à Mais 
Guimarães que o estabelecimento, 
numa fase inicial, estava situado por 
baixo da Torre da Alfândega, onde 

se encontra a inscrição “Aqui Nasceu 
Portugal”. No entanto, numa noite de 
verão, um acidente de carro acabou por 
destruir a Tabacaria. Com a indemniza-
ção, o avô de José Marinho acabou por 
construir uma nova tabacaria, na ponta 
do jardim da Alameda de S. Dâmaso, 
junto ao Toural. O estabelecimento 
incluía café e esplanada.

Até 1955, a Tabacaria Marinho funcionou 
naquele local, mas, segundo conta José 
Marinho, o edifício acabou por ser demo-
lido pelo então presidente da Câmara, 
Castro Ferreira, “sem direito a qualquer 

indemnização”. Depois de passar para o 
lado oposto do Toural, durante mais al-
guns anos, a Tabacaria Marinho fixou-se 
no estabelecimento atual.

José Marinho começou a trabalhar com 
o pai aos 16 anos e, em 1990, passou a 
ser o proprietário. Como a azáfama é 
tanta, a praticamente todas as horas do 
dia, os dois filhos, Nuno Miguel e José 
Bernardino, começaram a ter um papel 
preponderante, tendo sido criada uma 
sociedade em 2012. As esposas dos 
filhos, Sara e Marlene, também dão um 
contributo essencial.

PASSEAR NO TOURAL E ENTRAR NA TABACARIA MARINHO É QUASE UM RITUAL PARA OS 
VIMARANENSES. DESDE 1912 QUE É UM ESPAÇO DE ELEIÇÃO EM GUIMARÃES.

TABACARIA MARINHO
UMA TRADIÇÃO SECULAR

SOCIEDADE

SÃO QUATRO 
GERAÇÕES À 
FRENTE DE UM DOS 
QUIOSQUES MAIS 
EMBLEMÁTICOS 
DA CIDADE DE 
GUIMARÃES

© JOÃO BASTOS
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APOSTAS TÊM VALIDO 
VÁRIOS PRÉMIOS

Apostar não é sinónimo de ganhar, mas 
na Tabacaria Martinho não faltam histó-
rias com final feliz. O ponto alto aconte-
ceu a 19 de março de 2010, quando um 
apostador conseguiu o 2.º prémio do 
Euromilhões, amealhando 327 mil euros. 
Ao longo dos anos foram também vários 
os grandes prémios atribuídos na lotaria 
e nas raspadinhas.

A TABACARIA 
MARINHO JÁ PASSOU 
POR VÁRIOS PONTOS 
DO TOURAL, ATÉ SE 
FIXAR NO LOCAL 
ONDE AGORA SE 
ENCONTRA

Antiga localização do quiosque, junto à Alameda de S. Dâmaso. Pai do atual proprietário, José Marinho

Família Marinho (filhos e pai).
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PELA PRIMEIRA VEZ, O MULTIUSOS ACOLHE O “GUIMARÃES WINE FAIR”, UM EVENTO QUE REÚNE 
CERCA DE 200 PRODUTORES, COM CERCA DE 3000 VINHOS EM PROVA.

GUIMARÃES WINE FAIR
RECEBE 200 PRODUTORES E MIL VINHOS

GASTRONOMIA

TEXTO: DIOGO OLIVEIRA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Desde provas, compra imediata e 
atribuição de medalhas em diversas 
categorias, o Vinho é o protagonista 
da iniciativa que decorre de 22 a 25 de 
novembro.

A Câmara Municipal de Guimarães (CMG) 
em colaboração com a Associação Co-
mercial e Industrial de Guimarães (ACIG) 
e com o apoio do E.Leclerc de Lordelo 
– Guimarães, da Arcol Cash-Carry, da 
revista Vinho Grandes Escolhas e da 
Corticeira Amorim estão a organizar um 
evento onde se vai homenagear o vinho, 
um dos símbolos da cultura portuguesa.

Nesta primeira edição do “Guimarães 
Wine Fair”, a França será o país convi-
dado, que divulgará os seus vinhos. Os 
“gauleses” são conhecidos pela riqueza 
vinícola e pelo famoso Champagne

A iniciativa destina-se a consumidores 
e produtores. Os consumidores pode-
rão degustar uma vasta variedade de 
vinhos, com possibilidade de compra 
imediata, e votar nos seus produtos de 
eleição. Os produtores terão a possibi-
lidade de divulgarem os seus produtos 
e serem premiados com as medalhas 
atribuídas por profissionais e pelos 
visitantes.
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Um local ideal para todas as ocasiões. 
O CAOS Drinks and Food abriu 
recentemente portas em Ponte e 
faz as delícias de quem o visita. Do 
espaço, às apetitosas comidas e 
refrescantes bebidas, este espaço 
promete dar um brilho diferente ao 
seu verão em Guimarães.

Localizado junto à Estrada Nacional 
101, na vila de Ponte, o CAOS 
Drinks and Food junta o melhor de 
dois mundos. Um espaço interior 
requintado, que prima pelo bom gosto, 
especialmente na decoração, e um 
espaço exterior descontraído e fresco. 
Para aumentar a comodidade dos seus 
clientes, o CAOS dispõe de um parque 
de estacionamento com capacidade 
para 50 viaturas.

Ao fim de semana, a animação sobe 
ainda mais de nível, com música 
ao vivo. O grupo convidado muda 
todas as semanas, por isso, deixe-se 
surpreender.

Para uma boa refeição, o CAOS 
apresenta uma carta variada, mas os 
grandes destaques vão para o bife 
de vazia maturado e para a grande 
variedade de tapas. Se optar pelos 
snacks, delicie-se com a francesinha, 
os pregos, tostas e hamburgueres.

Para uma bela noite de verão, 
refresque-se com os gins e 
cocktails do CAOS. A equipa do bar 
é coordenada pelo bartender Mário 
Valério, um dos melhores a nível 
nacional.

Rua São João Baptista, 2860, 
4805-319 Ponte, Guimarães

915 221 971

@CaosDrinksandFood

@caosdrinksandfood

CAOS
DRINKS AND FOOD
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De segunda a quinta:
15h00 às 02h00
De sexta a sábado:
15h00 às 04h00
Domingo:
15h00 às 00h00
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Situado bem no Centro Histórico de 
Guimarães, numa das suas ruas mais 
típicas, o Santa Luzia Arthotel, com o 
conforto e modernidade que lhe são 
reconhecidos, encontra-se de portas 
abertas para a cidade.

Inspirado pela arte, no coração de 
Guimarães, o Santa Luzia destaca-se 
cada vez mais pelo ambiente agradável 
e acolhedor, num espaço requintado 
e com serviço de excelência. 
Restaurante, Páteo Bar, Spa com 
piscina interior e piscina exterior com 
rooftop bar são alguns dos destaques. 

DESEJO ARTÍSTICO

O desenvolvimento cultural da cidade 
de Guimarães é acompanhado pelo 

Santa Luzia com produção e promoção 
artístico-cultural.

O espírito inovador desta equipa, 
nos meios digitais e audiovisuais, 
proporciona a motivação de criadores e 
protagonistas artísticos, a proximidade 
entre o público e os artistas, a 
envolvência da comunidade local, a 
promoção de tertúlias culturais, entre 
outras apostas.

SPA

A zona de "águas e quentes" possui 
uma piscina com jatos de água, um 
jacuzzi, uma sauna e um banho turco. 
O Spa possui também duas salas, 
"Teatro" e "Cinema", para tratamento 
individual ou a dois.

SANTA LUZIA
ARTHOTEL
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O restaurante Santa Luzia, 
acompanhado pelo Páteo Bar e 
pela cozinha na piscina exterior, 
apresentam uma oferta variada a 
hóspedes e a visitantes.

Aberto à cidade. O Santa Luzia Arthotel  
propõe uma variedade gastronómica 
repleta de requinte e algumas 
novidades. O menu executivo, de 
segunda a sexta ao almoço, é ideal 
para uma boa conversa na pausa do 
trabalho. O menu varia a cada semana 
e inclui sempre prato de carne e peixe.

BRUNCH

Ao fim de semana, o destaque vai para 
o famoso brunch. Das 12h30 às 15h30, 
disfrute de uma variedade de produtos 

digna de um verdadeiro banquete. 
Dos bolos caseiros, panquecas e 
frutas, passando pelos ovos mexidos, 
tábuas de queijos e saladas, até ao 
creme de abóbora assada, bacalhau 
espíritual com gambas e cheesecake 
desconstruído, há muito para provar.

PÁTEO BAR

O Páteo Bar é o local ideal para uma 
uma refeição rápida ou para beber 
um copo de forma descontraída, 
aproveitando o horário largado. As 
tostas, tábuas, carpaccios e saladas, 
ou os gins e cocktails, são algumas 
das principais atrações, mas a grande 
novidade do espaço é o novo Burger 
Menu, com carne Black Angus e Bovino 
dos Açores.

RESTAURANTE SANTA LUZIA
PÁTEO BAR
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Rua Francisco Angra, 100, 
4800-157 Guimarães

253 071 800

geral@santaluziaarthotel.pt

www.santaluziaarthotel.com

@santaluziaarthotel

@santaluziahotel

PISCINA
ROOFTOP
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Um espaço com vista priviligiada para 
a cidade de Guimarães e ideal para 
uma tarde de verão descontraída. A 
piscina encontra-se aberta a clientes 
externos (mediante marcação e com 
tarifa específica) das 10h00 às 20h00, 
e o bar conta com uma carta própria, 
repleta de refeições ótimas para 
esta estação do ano. Para tornar o 
ambiente mais personalizado, prepare-
se para um magnífico show de cozinha 
ao vivo.

ROOFTOP

O ambiente requintado, confortável 
e relaxante assume-se como "único" 
na cidade de Guimarães e pretende 

ir de encontro ao perfil dos muitos 
visitantes, residentes e turistas, que 
valorizam o conforto, bem-estar e, 
acima de tudo, que procuram lugares 
elegantes e descontraídos para 
desfrutar das suas noites de verão.

Tendo sempre como objetivo 
surpreender o seu público-alvo com 
programas diferenciados, o Santa 
Luzia Arthotel continua a arrebatar 
com o seu bom gosto, transversal aos 
espaços e ambientes, dando agora 
vida a um conceito de Lounge Bar, que 
funciona diariamente entre as 21h00 e 
as 00h00. 

Às sextas e sábados a animação 
atinge outro nível, com a atuação do DJ 
residente, Prof. Moriartry.



26

Vi
va

 o
 V

er
ão

 e
m

 G
ui

m
ar

ãe
s O Le Babachris Restaurant, depois 

de três anos a revolucionar a cultura 
gastronómica vimaranense, traz 
para a mesa um conceito familiar e 
surpreendente: os "Arrozes da Época".

Ao entrar no requintado e acolhedor 
espaço, a aventura gastronómica 
começa sem que se dê conta. A 
ausência de carta leva-nos a abrir 
os horizontes e a simpatia da equipa 
faz-nos sentir confortáveis. A ementa 
muda todas as semanas e depende 
sempre da inspiração que o Chef 
Christian encontra no mercado.

Há quem diga que um prato só 
fica verdadeiramente completo 
com um ingrediente fundamental: 
o sentimento. Esse ingrediente é 

carinhosamente introduzido nos 
"Arrozes da Época", um menu 
disponível ao almoço de sábado, com 
ingredientes frescos e da época, que 
resultam num sabor único.

O arroz distingue-se facilmente dos 
demais, um pouco mais consistente 
que o habitual e com um sabor mais 
apurado. Os restantes alimentos 
envolvem-se na perfeição, criando 
uma simbiose que só é possível 
explicar, provando. O cheiro que 
provém da travessa, pousada em 
cima da mesa, remete-nos para um 
ambiente familiar.

Este novo conceito junta-se aos já 
existentes "6 Inspirações" e "Menu 
Executivo", à sua espera.

Rua D. João I, n.º 39,
Guimarães

964 420 548

contacto@lebabachris.com

www.lebabachris.com

@LeBabachris

@lebabachris

De terça a sábado:
13h00 às 14h30 e 
20h00 às 22h30

LE BABACHRIS
RESTAURANT
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mãos dadas na cidade berço. O Tio 
Júlio encontrou o seu Cantinho e foi 
capaz de manter todas as qualidades 
que lhe são reconhecidas, num 
espaço mais moderno.

Um vimaranense que se preze já 
provou (ou devorou) os famosos 
pregos do Tio Júlio. A carne tenra 
e suculenta não deixa ninguém 
indiferente. Pois bem, agora é possível 
provar tudo isto, e muito mais, no 
Cantinho.

A nova casa, cheia de pormenores 
jovens e acolhedores, mantém as 
carnes originais e oferece uma ementa 
mais completa, especialmente a nível 
de entradas e petiscos.

O Prego à Cantinho junta-se ao Prego 
à Júlio, enquanto os vários bifes, 
o bacalhau e o polvo à lagareiro 
preenchem uma oferta variada e com 
qualidade reconhecida.

Visitar o Tio Júlio há muito que deixou 
de ser um habitué apenas para os 
vimaranenses, a qualquer hora do dia, 
ou da noite. A qualidade das carnes 
e a simpatia, bem típica da região, 
alastrou-se para lá das muralhas. 
O novo Cantinho do Tio Júlio fica 
localizado junto dos hotéis e caminhos 
de ferro, um ponto de passagem para 
quem chega a Guimarães. Mas se a 
simpatia dos filhos, no Cantinho, o 
agradar, não deixe de visitar o pai, 
na Zona de Couros, onde reina a 
animação.

TIO JÚLIO
E O SEU NOVO CANTINHO

Av. Dom Afonso Henriques 957
4810-225 Guimarães

253 553 194

cantinhotiojulio@gmail.com

@Cantinho Tio Júlio

@cantinhotiojulio

Todos os dias: 12h00 às 15h00 e 
19h30 às 22h30
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de Guimarães, no Largo República 
do Brasil. O Mousse Bistrô Café tem 
aquilo que qualquer vimaranense 
precisa para um verão passado na sua 
cidade.

Os produtos do Mousse Bistrô Café 
destacam-se pela qualidade só 
conseguida com produção artesanal. 
Tudo é confecionado internamente, 
com matérias-primas frescas, 
garantindo o selo de qualidade que os 
vimaranenses já reconhecem.

Neste verão, aproveite o Menu 
Saudável, acompanhado pela 
nutricionista Ana Magalhães Pereira. 
As ementas são "desenhadas à 
medida", com as doses certas de cada 

ingrediente, para que possa estar 
verdadeiramente fit neste verão. As 
smoothie bowls, as panquecas, as 
papas de aveia e as taças de cereais 
com iogurte são alguns dos destaques 
deste menu.

Disfrute também das saladas, tostas 
e massas "natura". Todos os pratos 
são confecionados com produtos 
naturais. A já famosa tarte salgada, 
disponível todos os dias, leva apenas 
vegetais e proteína, mantendo um 
sabor fantástico, de uma forma mais 
saudável.

Para os mais gulosos, é imprescindível 
provar os deliciosos bolos artesanais. 
Cada bolo é feito de forma individual e 
única, por encomenda.

Largo República do Brasil, 387 
S. Sebastião, 4810-446

253 136 807

moussebistrocafe@gmail.com

@moussebistrocafe

@mousse_bistro_cafe

Todos os dias
08h30 às 19h30

MOUSSE
BISTRÔ CAFÉ
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Situado na vila de S. Torcato e com 
uma vista privilegiada para o lago, 
a Quinta do Parque & Lounge Bar 
é o espaço ideal para um refresco 
numa tarde quente de verão, ou para 
aproveitar de forma descontraída as 
noites desta estação do ano.

O encantador interior, que não deixa 
ninguém indiferente, é acompanhado 
por uma esplanada com vista para 
o lago. Aproveite para conhecer 
a grande novidade, os cocktails, 
especialmente preparados para o 
calor do verão.

Às refeições, disfrute da oferta variada 
da carta de hambúrgueres, uma 
especialidade da casa, com deliciosas 
carnes de novilho, picanha e frango, 

ou então de salmão picado à faca. 
Prove também as deliciosas tostas 
especiais e as tábuas de queijos e 
enchidos. Se o objetivo for tomar o 
pequeno-almoço, as taças de iogurte 
com cereais, ou granola e fruta, são a 
forma ideal para dar início ao dia.

O fim de semana na Quinta do Parque 
& Lounge Bar tem um sabor especial, 
com música ao vivo, comum às 
sextas-feiras. O ambiente vivido é 
ideal para grupos, com possibilidade 
de reserva.

Situado numa zona central da vila, 
perto do Mosteiro de S. Torcato, 
proporciona aos visitantes facilidade 
no estacionamento, quer no parque, 
quer na rua.

Rua Família Faria de Abril,
S. Torcato

@Quinta no Parque & Lounge Bar

De segunda a quinta-feira:
08h30 às 23h00
Sexta e sábado: 08h30 às 02h00
Domingo: 13h00 às 23h00

QUINTA NO PARQUE
& LOUNGE BAR
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de S. Torcato, o 4 Estações tem à 
disposição dos seus clientes uma 
vasta oferta para um verão sem sair 
de Guimarães.

Conhecido em todo o concelho 
vimaranense, o 4 Estações distingue-
se pela sua carta, repleta de comida 
tipicamente italiana, num local bem 
português.

As pizzas do 4 Estações são já famosas 
na região. No total são 28 variedades, 
das quais se destacam as pizzas 
Mexicana, Lulu e Caccioatore. No que 
toca a "pastas", deixe-se deliciar pela 
Lasanha all Forno e a Tagliatelle all 
Gambaretti. Destaque também para 
a Spaghetti all Italiana, servida com 

quatro molhos diferentes.

A esplanada, com televisão, é ideal para 
descontrair numa noite de verão, com 
recurso a uma bebida fresca.

SUGESTÃO DO CHEFE

O chefe recomenda, para iniciar, um 
pão de alho, com ou sem queijo, e 
polvo passado no forno com azeite e 
alho. Para adoçar o apetite, prove a 
salada mista com molho português, 
seguindo-se do famoso prato de Filetto 
di Manzoalla Veneziana - lombinho de 
boi. Para acompanhar, é fundamental 
um bom vinho. O chefe recomenda a 
Dominus ou o Lambrusco. Depois do 
bolo de bolacha, termine a refeição 
com um licor Limonchello.

Rua Dr. Francisco Fernandes,
S. Torcato

253 553 804

pizzaria4estacoes@hotmail.com

@Restaurante Pizzaria 4 Estações

Segunda dia de descanso
Terça-feira: 18h00 às 00h00
De quarta a sábado: 10h00 às 
15h00 e das 18h00 às 00h00
Domingo: 10h00 às 00h00
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4 ESTAÇÕES
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Aeroporto de Bérgamo, Itália, 21 de 
Março de 2018, batem as onze horas 
da manhã. O voo, dessas modernas 
carreiras aéreas, acaba de pousar. 
Corre tudo sereno, inclusive a pes-
soa que aceita trocar de lugar para 
que uma filha fique ao lado da mãe. 
Praticamente não há demora na saída 
da aeronave. Caminhamos por um da-
queles corredores de aeroporto, igual a 
qualquer outro corredor de aeroporto. 
Seguimos ‘Exit’. Toca o telefone. Aten-
do. São boas notícias. Isto promete. A 
ideia é passar uma semana em Itália. 
É a esposa que faz o plano de viagem. 
É ela quem estabelece as marcas e 
as localidades a visitar, o alojamento, 
as viagens de comboio, as viaturas a 
alugar. A viagem a é uma tentativa de 
levantar o ânimo deste escrevedor, 
desanimado por estar sob bloqueio de 
escrita. Talvez uma mudança de ares.

Os aeroportos são feitos segundo a 
noção de ordem. Toda a gente caminha 
no mesmo sentido. Se se chega, só 
resta sair. Exit, portanto! O escrevedor 
segue no meio da multidão coleta-
da de uns tantos aviões. São muitas 
as pessoas. Centenas. O bloqueado 
escrevedor vai pensador, absorto em si, 
praticamente fechado no seu espírito. 
De repente, como que saída do nada, 
uma mulher salta para a sua frente. É 
um salto felino. Parece a Catwoman. A 
natureza foi benévola com esta pessoa 
que escreve. Uma das suas característi-
cas é não demonstrar que se assustou. 
Mas o inusitado cria-lhe um momento 
de suspensão. A mulher é alta mas um 
pouco menos que a pessoa que alinha 
letras. Pretende colocar o seu rosto 
fechado enfrentando a face desta pes-
soa. Dá-se ali uma contradição porque 
é o escrevedor a ficar na pose do rosto 
sobre o rosto da senhora. Ele olha de 
cima. Por esta altura já está percebido 

que é preciso mostrar que, por aqui, se 
sabe poder simbólico. O diálogo, em 
inglês, segue aqui traduzido:

- Passaporte!, exclamou a Catwoman 
autoritária.
- Não viajo com passaporte. Não preci-
so. Sou um cidadão europeu e, tenho a 
certeza, Itália é um país membro da Co-
munidade Europeia – retorquiu sereno, 
este simplório.
- Sou polícia! – Insistiu a senhora.
- E depois?
- Quero o teu passaporte! Sou polícia… 
- Insistiu
- Não viajo com passaporte. Não preci-
so. Sou um cidadão europeu e, tenho a 
certeza, Itália é membro da Comunida-
de Europeia – disse-lhe.
- Sou polícia! – Insistiu a senhora.
- E depois? – atirei-lhe.
- Quero o teu passaporte! – Persistiu
- Sim, eu percebo, és polícia. Só te pos-
so mostrar o meu cartão de cidadão, 
documento de identificação no meu 
país – e mostrei-lhe o meu cartão de 
cidadão.
- Tens dinheiro? – persistiu a mulher…
- Porque me interrogas dessa maneira. 
É por causa da cor da minha pele não 
é? – retorquiu este interrogado.
- Sou polícia… - voltou a referir
- És uma polícia racista. Perante 300 
passageiros escolhes-me a mim. Só a 
mim. É fantástico: sou a única pessoa 
preta aqui. És uma polícia racista – ati-
rei-lhe olhos nos olhos. 
- Tenho o direito de perguntar. Sou 
polícia…
- Pois eu não te respondo se tenho ou 
não tenho dinheiro. Não é da tua conta. 
Se quiseres prende-me. Vai ser engra-
çado o papel pelo qual vais passar.
- … Sou polícia - (nesta altura um seu 
colega, até aí encostado à parede a 
assistir deu um passo em frente)
- És uma polícia racista e devias ter 

vergonha do teu papel!

O diálogo aqui reproduzido foi breve. 
Não durou mais do que um minuto. 
Nesse tempo uma das filhas resolveu 
indagar em expressivo tom de voz, 
“mas o que se passa aqui?”. A mulher 
de rosto anguloso, olhos pretos e ca-
beleira preta, farta e aos caracóis, não 
conseguiu disfarçar o incómodo. Só lhe 
consegui dizer no final, “estou a sentir a 
vergonha que deve ser tua”.

A seguir a este acontecimento fiquei 
possuído por uma certa amargura, 
que mais não é do que tristeza. Evitei, 
durante três meses escrever sobre esta 
infelicidade. Não porque a desconsi-
dere mas porque dela tenho vergonha. 
E, todavia, a vergonha não devia ser 
minha mas sim de quem se apega à di-
visão pela cor da pele. É preciso deixar 
escrito que a pessoa que aqui relata 
este cenário de podridão civilizacional 
não tem sentimento de perseguição por 
causa da cor da pele. Pelo contrário. O 
escrevedor deste texto é dos que vê um 
encanto neste mundo feito de diversi-
dades. Mas algo de muito mau está a 
atravessar a civilização europeia neste 
persistente olhar com desconfiança 
para quem é preto, ou mais ou menos 
preto.

O que é que nos está a acontecer? 
Como pode tal cenário acontecer na 
vida de uma pessoa que apenas quer 
circular anónima. Onde anda essa 
Europa que enche a, todo o memento, 
a boca de solidariedade, a fazer. Porque 
raio se tem de passar por vexames 
deste género e, o meu leitor branco 
deste texto não vislumbrar nisto uma 
ignominiosa afronta? É de pensar no 
assunto, não é?

Esser Jorge Silva  Sociólogo

ARTIGO DE OPINIÃO

COMO EXPLICAR A VERGONHA
QUE ESCAPA A UM RACISTA?
TEXTO: ESSER JORGE SILVA • FOTOGRAFIA: JOAQUIM LOPES

www.smiity.com
info@smiity.com

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

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

Download Gratuito:

CIDADES INTELIGENTES
SÃO CIDADES INTERACTIVAS
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Qualquer sistema educativo tem 
como uma das finalidades primordiais 
o desenvolvimento das competências 
da leitura, uma vez que se constitui 
como uma aquisição inicial e funcio-
na como base de todas as restantes 
aprendizagens.

A leitura assenta no reconhecimento 
de um léxico e esta torna-se funcional 
quando o leitor é capaz de decifrar e 
reconhecer as palavras, mesmo sendo 
desconhecidas. Este processo encon-
tra-se adquirido por volta dos 8 anos 
de idade. A partir deste momento, 
os leitores continuam a melhorar a 
eficiência da leitura, mas o processo 
envolvido é o mesmo. Todavia, há 
crianças que revelam dificuldades 
nestas aquisições, apresentando uma 
dificuldade de aprendizagem específi-
ca na área da leitura, mais conhecida 
como dislexia.

As crianças com dislexia apresentam 
dificuldades específicas na fluência, 
no reconhecimento da palavra, na 
soletração e descodificação. Estas 
dificuldades resultam de um défice na 
componente fonológica da linguagem.
 
Assim sendo, quais os sinais que de-
vemos estar atentos?

Ainda antes de a criança ingressar no 
1º ciclo apresentam alguns indicadores 

que devemos ter em conta, particu-
larmente quando na história familiar 
existe a indicação de um diagnóstico 
de dislexia ou dificuldades de apren-
dizagem na leitura, pois são crianças 
com um risco substancial de apresen-
tarem dificuldades nesta área. 

Os indicadores precoces para os quais 
devemos estar atentos durante o 
pré-escolar são o atraso na linguagem 
falada, a insensibilidade à rima, dificul-
dades articulatórias, confusão fono-
lógica e dificuldades em reconhecer e 
nomear as letras do alfabeto.

Já no 1º ano são notórias sobretudo as 
dificuldades em estabelecer a relação 
fonema-grafema (som das letras), difi-
culdades em manipular os sons (início, 
meio e fim da palavra) e incapacidade 
em ler palavras monossilábicas (uma 
sílaba). Quando se encontram no 2º 
ano, pode não conseguir ler pala-
vras em voz alta, ler fluentemente ou 
dividir palavras por sílabas, efetuar 
uma incorreta articulação em pala-
vras mais longas e tentar descobrir/
adivinhar a palavra pelo seu contexto. 
A criança tende a rejeitar a leitura. No 
3ºano, pode omitir palavras ou sílabas, 
realizar inversão de letras na leitura e 
na escrita, apresentar dificuldades em 
converter letras em sons e palavras, 
ter dificuldades em usar sons para 
criar palavras, omitir palavras ou síla-

ARTIGO DE OPINIÃO

TEXTO: ISABEL SOUSA • FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

DISLEXIA: 
QUAIS OS SINAIS DE ALERTA?

Horário
Segunda: 15h00 – 20h00

Terça a Sexta: 10h00 – 13h00 | 15h00 – 20h00
Sábado: 10h00 – 13h00

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

Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, nº83,
Costa – Guimarães

bas, entre várias outras caraterísticas. 

Mas, para além destes sinais da exis-
tência de uma fragilidade fonológica, 
estas crianças têm presentes pontos 
fortes em processos de nível superior 
como a concetualização, raciocínio, 
imaginação, abstração e são exce-
lentes em áreas não dependentes da 
leitura, como a matemática, informáti-
ca, artes visuais, entre outras.

É relevante mencionar que estes 
indicadores não são referentes apenas 
à dislexia, poderão estar presentes 
em crianças que apresentem outras 
problemáticas, tais como: processa-
mento auditivo central e perturbações 
de linguagem, entre outras.

A identificação precoce de um proble-
ma na área da leitura é a chave para 
a minimização das dificuldades pois, 
quanto mais cedo forem identificados 
os sinais, mais rapidamente podere-
mos ajudar a criança e assim evitar 
que a autoestima dela seja abalada. 

Isabel Sousa
Professora de Educação Especial



33

REALIZOU-SE A 16.ª EDIÇÃO DO BRITINHO CUP. COM UM HISTÓRICO DE SUCESSO A SER COMPROVADO 
ANO APÓS ANO, FORAM NOVAMENTE MILHARES OS JOVENS JOGADORES QUE ESTIVERAM EM BRITO 

PARA PARTICIPAREM NUM DOS MAIORES TORNEIOS DE FUTEBOL JUVENIL DA REGIÃO.

BRITINHO CUP
PRIMA PELA QUALIDADE E PELO RIGOR

DESPORTO

TEXTO E FOTOGRAFIAS: JOANA QUINTAS

São cerca de uma centena e trabalham 
para acolher mais de um milhar de 
atletas e respetivas equipas técnicas. 
Por detrás do sucesso, o Britinho Cup 
conta com um staff empenhado em 
proporcionar um fim de semana de 
excelência a todos os que se deslocam 
à vila de Brito para verem ou viverem o 
futebol.

A contar já 16 edições, o Britinho Cup 
continua a movimentar pessoas de 
vários pontos do país. Desde Bragança 
a Lisboa, foram 72 as equipas, de 33 clu-
bes diferentes, que este ano marcaram 

presença num dos maiores torneios de 
futebol juvenil da região. Para Francisco 
Ribeiro, coordenador do Departamento 
de Formação de Futebol do Brito SC, a 
boa organização é um dos principais 
fatores para que, ano após ano, as 
equipas se continuem a inscrever: “A 
organização, composta por cerca de 
100 elementos, faz com que seja das 
melhores da região. Prima pela qualida-
de e pelo rigor e faz com que as equipas 
queiram voltar”.

Com infraestruturas preparadas para 
acolher um evento desta dimensão, os 

campos dos jogos são ladeados por 
três bancadas disponíveis para pais, fa-
miliares e público em geral. Dentro das 
quatro linhas, crianças entre os quatro 
e os onze anos disputam as partidas 
de olhos postos na vitória final mas, 
para além disso, de olhos postos nos 
momentos de convívio.

Para lá do privilégio do futebol enquanto 
desporto e da fomentação do espírito 
competitivo, o Britinho Cup pretende 
distinguir-se também como um espaço 
de aprendizagem e desenvolvimento so-
cial para todos os jovens participantes.
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SUB 23: A REVOLUÇÃO  EM 
QUE O VITÓRIA VAI ENTRAR!

O Aparecimento das Equipas B...

Quando na temporada de 2012/13, na 
Liga de Honra, surgiram seis equipas 
secundárias dos mais importantes 
emblemas do futebol nacional, falou-se 
numa verdadeira revolução dos mode-
los competitivos existentes.

As equipas B, que é a elas que aqui nos 
referimos, surgiam como garantia de 
integração dos jogadores mais jovens 
dos clubes nos padrões competitivos 
do profissionalismo.

Assim, nesta caminhada nomes como 
André Silva, Bernardo Silva ou Gelson 
Martins tiveram um trajecto nestes 
conjuntos que os levaram a altos pata-
mares mundiais. E se nos referirmos ao 
Vitória, que para nós é o mais relevan-
te, vimos surgir nomes como Paulo 
Oliveira, Josué Sá, Cafú, Hernâni, entre 
outros que foram primordiais para o 
desempenho da equipa principal.

Atento a este êxito, foi com surpresa 
que surgiu um movimento tendente 
à criação de algo que colidiria com as 
referidas equipas B: as formações de 
sub-23.

Razões Para o Aparecimento das
Equipas Sub - 23

Por isso, aquando das primeiras notí-
cias que estaria na forja a criação de 
equipas para jogadores com idades 
inferiores a 23 anos, tal ideia pareceu 
não ter pernas para andar.

Sabia-se, porém, que existiam equipas, 
como o Varzim e o Sporting da Covilhã, 
descontentes com a extensão em nú-
mero de participantes da Liga Ledman 
Pro e que, em sede própria, levantaram 
a hipótese das equipas B, a integrar a 
prova, serem reduzidas.

Contudo, tal hipótese pareceria, sope-
sada a realidade, não proceder...

Além disso, a declarada admiração 

O FUTEBOL PORTUGUÊS, NA SUA CONSTANTE EVOLUÇÃO, VAI 
INOVANDO...E TENTANDO DESCOBRIR NOVOS MODELOS COMPETITIVOS 
PARA INTEGRAR OS MAIS NOVOS...MAS, SERÁ MESMO NECESSÁRIO??

pelo modelo inglês, que seguiu este 
princípio, não pode de todo ser argu-
mento decisivo, pois se nos falarem 
dos últimos títulos dos escalões jovens 
do futebol do país de Sua Majestade, 
poderemos rebater com os nossos, 
que até provêm do século passado... 
e quanto a modelo de êxito, saído dos 
países estrangeiros, que exemplo será 
mais invejável? O do Barcelona B, que 
teve nos seus quadros Messi, Jordi Alba, 
Sergi Roberto, Thiago Alcântara, entre 
tantos outros, ou a equipa sub 23 do 
Manchester City?

Uma Opinião de Quem Conhece os 
Dois Modelos

Pep Guardiola é dos treinadores mais 
admirados no mundo do futebol. 
Vencedor de duas Ligas dos Campeões 
pelo Barcelona, campeão nacional em 
Espanha, na Alemanha, e agora, em 
Inglaterra.

O catalão começou a sua profícua car-
reira de técnico ao leme da equipa B, la 
filial (como nuestros hermanos dizem) 

do Barcelona. Actualmente, treina o 
Manchester City, que, sendo uma das 
maiores equipas inglesas, possui, como 
é óbvia, a sua equipa de atletas sub 23, 
em consonância com o modelo preco-
nizado pelos anglo-saxónicos.

Ou seja, além de ser um dos melho-
res treinadores do mundo, teve e tem 
contacto directo com os dois modelos. 
Assim, é claro em afirmar que o arqué-
tipo inglês sugere um desenvolvimento 
menor do que o espanhol, por produzir 
um crescimento mais lento aos atletas, 
que evoluem mais a competirem contra 
jogadores de diferentes idades.

Nos Outros Campeonatos, Inexiste A 
Aposta no Modelo Sub 23

Refira-se que, à excepção de Inglaterra, 
em mais alguma liga existe o modelo 
dos sub – 23. Espanha é um modelo de 
êxito, como vimos das “filiales”, França 
permite que existam que existam 
equipas secundárias nos escalões in-
feriores (o PSG actua com a sua equipa 
secundária na quarta divisão do país), 

TEXTO: VASCO RODRIGUES • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS



35

FACEBOOK.COM/ECONOMIAGOLO

na Alemanha, fruto da científica aposta 
nos jovens inexiste qualquer modelo, e 
em Itália pensa-se, por estes dias, insti-
tuir um modelo similar ao espanhol.

Uma Mudança Plena de Questões...

A questão que se põe, é porquê esta 
mudança de paradigma?

Portugal desde que criou o modelo de 
equipa B recuperou do atraso que na 
primeira década do milénio existiu.

Tivemos êxitos na formação, inclusiva-
mente nas selecções. Porém, a verdade 
é que o mesmo foi paulatinamente 
esfumando-se.
Mas, os últimos anos, existiu um 
regresso aos bons resultados... os joga-
dores competitivamente mostravam-se 
preparados para os escalões profissio-
nais...e, acima de tudo, exemplos como 
Dalot, vendido pelo Porto ao Manches-
ter United por 22 milhões de euros, 
quase sem jogar na equipa principal, 
demonstra que os adquirentes confiam 
nas ferramentas de jogo adquiridas 
nestes laboratórios.

E Quanto, ao Vitória?

Falando do Vitória, já sabemos que 
os Conquistadores irão participar no 
campeonato de sub-23. Aliás, sabemos 
mesmo que não irão actuar em qual-
quer campo afecto ao clube, mas sim 
no relvado do Estádio Gémeos Castro, 
na Cidade Desportiva.
Porém, perguntas colocam-se...
Que equipa poderá ser considerada a 
secundária do clube? Ou seja, podendo 
escalar-se jogadores até 23 anos na 
nova competição, tal como na equipa 
B, qual será considerada a antecâmara 
da equipa principal?

Além disso, como funcionará a mesma 
equipa? Uma simples continuação dos 
atletas saídos dos juniores, para com-
petir num campeonato desse escalão 
mas com mais idade, com todas as ca-
rências competitivas que sabemos que 
aí existem (equipas pouco desenvolvi-
das, goleadas constantes, e uma prova 
com séries regionais), ou para dar uso 
a um departamento de scouting, que 
cada vez mais é importante no futebol 
mundial?

Outra questão prende-se com as con-
tas do clube. Será viável manter outra 

equipa profissional? Qual o custo da 
mesma e a possibilidade de rentabili-
dade efectiva?

Por fim, como a mesma será montada? 
Sabendo que se mantém a equipa B, a 
de sub-23 será constituída com activos 
da formação do Vitória, ou será cons-
tituída com jogadores sem qualquer 
nexo de ligação ao clube, pois a mes-
ma (como todas as outras, refira-se) 
não tem qualquer base, atento à sua, 
ainda, inexistência...

Em suma, muitas perguntas para se-
rem respondidas num futuro próximo...
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BUSINESS DREAM CARS 
TEM NOVAS INSTALAÇÕES
A Business Dream Cars abriu novas 
instalações em Nespereira, num 
espaço acolhedor, proporcionando aos 
seus clientes uma visita com toda a 
tranquilidade, independentemente das 
condições climatéricas.

Surgiu em novembro de 2013, com uma 
forte aposta na importação automóvel, 
com foco na revenda. Contudo, em 

janeiro de 2016, já surgia o primeiro 
espaço público. 

Os passos da empresa são firmes e na 
direção certa. O novo espaço, moderno 
e acolhedor, assenta no grande objetivo 
da Business Dream Cars: manter o 
cliente satisfeito, com os melhores 
carros e os melhores preços. É deste 
princípio que surge o lema da empresa: 

“A melhor publicidade é feita pelos 
clientes satisfeitos”.

Com os olhos postos no futuro, o 
responsável Ivo Couto tem agora 
o objetivo de reforçar a oferta e a 
reposição das vendas. Localizado 
junto à Estrada Nacional 105, as novas 
instalações encontram-se no local ideal 
para procurar a sua futura viatura.

Estrada Nacional 105, n.º 4790, Pavilhão C, 
4835-517 Nespereira - Guimarães
(Junto à Casa de Baterias

Tel: 963 201 804

geral@business-dream.pt

www.business-dream.pt

businessdreamcars

businessdreamcars2013
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A FEIRA AFONSINA REGRESSOU À CIDADE-BERÇO, COM “O TRATADO DE ZAMORA” 
COMO TEMA DESTE ANO, E UM PROGRAMA CHEIO DE ATIVIDADES.

GUIMARÃES RECUOU ATÉ  
05 DE OUTUBRO DE 1143

SOCIEDADE

TEXTO: DIOGO OLIVEIRA • FOTOGRAFIAS: MAIS GUIMARÃES

Recriações, torneios, comida e 
mercados em quatro dias de animação 
histórica na cidade-berço. O centro 
histórico atraiu, de 21 a 24 de junho, 
milhares de vimaranenses e visitantes.

Durante quatro dias, Guimarães voltou 
ao passado. Desta vez, a cidade-berço 
viajou até à assinatura do Tratado de 
Zamora, marco histórico que serviu 
de mote para esta edição. Mais de 40 
bares/restaurantes uniram-se a este 
evento, com ainda o habitual apoio dos 
150 voluntários e associações.

Para além das habituais áreas temáticas, 
os visitantes poderão encontrar dois 
momentos de recriação: “O Tratado de 
Zamora” e “O Torneio”. Quem visitou a 
Feira Afonsina, para além de uma via-
gem no tempo, teve a oportunidade de 
viver a história de forma mais intensa.

Sob o tema “O Tratado de Zamora”, 
a Feira Afonsina retratou um período 
de um certo apaziguamento entre D. 
Afonso Henriques e o Imperador Afonso 
VII, rei de Leão e seu primo. Foi também 
um ponto de viragem no modo como D. 
Afonso Henriques passa a figurar entre 
os seus pares, pois envergará, a partir 
daí, o título de rei atribuído pelo rei de 
Leão através do tratado que resultou 
do encontro em Zamora nos dias três e 
quatro de outubro de 1143.
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A VIMASOL - ENERGIAS RENOVÁVEIS COMEMOROU NO DIA 07 DE JUNHO, NA COMPANHIA DE MAIS DE 
UMA CENTENA DE CONVIDADOS, COLABORADORES, CLIENTES E FORNECEDORES, 

O SEU 15º ANIVERSÁRIO.

Com sede na Rua Casal de Ledoso em 
Selho S. Jorge e, com uma unidade 
industrial dedicada à produção de 
pellets, a funcionar desde 2008, 
situada e Celorico de Basto, a Vimasol 
tem-se afirmado como uma opção 
segura para clientes que procuram 
soluções ecológicas e ambientalmente 
sustentáveis.

Paulo Ferreira e Eduardo Ferreira, 
irmãos, são os administradores 
da Vimasol. Paulo o responsável 
pela área comercial e Eduardo pelo 
desenvolvimento de produto.

Desde a sua fundação, em maio 
de 2013, que a Vimasol - Energias 
Renováveis tem como principal objetivo 
o melhoramento da gestão energética 
em edifícios, com especial ênfase no 
sector doméstico e de serviços. Nesse 
sentido, a empresa apresenta uma 
equipa com mais de 30 colaboradores 
“uma equipa profissional, competente 
e empenhada, formada por técnicos 
altamente qualificados e formalmente 

VIMASOL
COMEMOROU O
15.º ANIVERSÁRIO

certificados. Estamos preparados 
para prestar serviços de qualidade 
relacionados com o aquecimento 
ambiente, na produção de água 
quente, climatização e microgeração 
de eletricidade”, que são as áreas 
em que a Vimasol se destaca, como 
referiu à Mais Guimarães Paulo Ferreira, 
administrador da Vimasol.

Para comemorar o 15º aniversário, a 
empresa preparou um conjunto de 
momentos que partilhou, durante a 
tarde de quinta-feira, com todos os 
convidados.

Após o momento de boas vindas e uma 
apresentação breve da história de 15 
anos da Vimasol, houve uma palestra 
orientada por João Ferreira, secretário-
geral da ANPEB, Associação nacional 
de produtores de pellets, seguindo-se 
uma mostra da linha de produtos que 
a empresa disponibiliza e de algumas 
novidades, a cargo de José Dias, diretor 
comercial da Vimasol. Eduardo Ferreira 
fez também uma apresentação técnica 

EM 2017, A DECO 
PROTESTE FEZ 
UMA ANÁLISE AO 
PELLET CERTIFICADO 
EM PORTUGAL E 
CONSIDEROU O 
PELLET VIMASOL,
O 2.º MELHOR DO PAÍS.
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sobre a produção e as características 
de combustão de pellets.

Houve a entrega de prémios aos 
melhores clientes das duas áreas 
de negócio da empresa e as 
comemorações terminaram com uma 
salutar confraternização entre todos os 
presentes.

À Mais Guimarães, Eduardo Ferreira fez 
um balanço “extremamente positivo” 
dos 15 anos de atividade da Vimasol, 
acrescentando que “Quando a empresa 
foi fundada não imaginávamos 
chegar ao que a empresa é hoje, uma 
referência neste setor de atividade. 
Ao longo dos anos, a Vimasol soube 
adaptar-se e alargar o leque de 
produtos a disponibilizar na área 
dos serviços de climatização. Somos 
também, atualmente, reconhecidos 
na área dos pellets como um dos 
melhores fabricantes europeus".

Quanto ao futuro, o responsável 
acrescenta estarem “focados na 
melhoria do serviço prestado aos 
clientes.”

O PELLET DA VIMASOL, PRODUZIDO EM 
CELORICO DE BASTO, TEM O CERTIFICADO DE 

QUALIDADE ENPLUS A1.

A VIMASOL É 
ASSOCIADA 
DA APISOLAR 
– ASSOCIAÇÃO 
PORTUGUESA DA 
INDÚSTRIA DE 
ENERGIA SOLAR, E DA 
CEBIO– ASSOCIAÇÃO 
PARA A PROMOÇÃO 
DA BIOENERGIA, 
DA QUAL É SÓCIO 
FUNDADOR.

NOVOS PRODUTOS: 
GESTÃO DO CONSUMO 
ENERGÉTICO

A curto prazo, Eduardo Ferreira 
avança que a Vimasol está a trabalhar 
para “lançar no mercado um novo 
produto, uma novidade em Portugal, 
uma solução que permite a gestão 
dos consumos energéticos das 

habitações. Esta é uma solução em 
que um conjunto de equipamentos, 
com ligação à internet, permite às 
pessoas, através do telemóvel e de 
uma aplicação informática, ter acesso 
aos consumos energéticos que a casa 
tem, e gerir esses consumos. Podemos 
garantir que, com este sistema, 
consegue-se diminuir os consumos 
elétricos e térmicos em cerca de 30 por 
cento.” Adianta o responsável.
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MUNICÍPIO CONDECOROU
CINCO PERSONALIDADES VIMARANENSES

COMEMORÇÕES

TEXTO: LUÍSA NOGUEIRA 

Numa cerimónia que contou com a 
presença de dezenas de pessoas, no 
Paço dos Duques de Bragança, os cinco 
condecorados não poderiam sentir 
mais orgulho em receber o galardão.

As medalhas de Honra Municipal foram 
atribuídas a João Gomes Alves e António 
Mota Prego. “Não consigo encontrar pa-
lavras que traduzam a minha felicidade 
e a honra que é ser distinguido”, referiu 
Mota Prego. Para Gomes Alves “foi uma 
grande honra”: “Nasci no Toural, sempre 
vivi no progresso da cidade e fazendo 
jus ao nosso hino, que diz ‘Guimarães, 
teu progresso, tua vida, é toda a nossa 
aspiração’, é isso”.

Arménio Sá, recebeu a medalha de 
Mérito Artístico e recordou que exis-
tem outros artistas no concelho que 
devem ser valorizados. “Foi um dos dias 
mais felizes da minha vida. Tenho uma 
responsabilidade acrescida de continuar 
a trabalhar, continuar a pintar a minha 
cidade e também mostrar aos vimara-
nenses que temos muitos artistas na 
cidade, nas várias áreas”.

Manuel Mendes e João Sousa foram 
condecorados com a medalha de Mérito 
Desportivo. O tenista estava num torneio 

na Turquia, o que o impediu de receber 
o prémio. O seu pai, Marinho de Sousa, 
subiu ao palco na vez do filho. “[O João 
Sousa] sente-se muito honrado e muito 
sensibilizado. Inicialmente achou que 
não seria tão justo assim, visto que ain-
da é muito jovem. Mas percebeu que, de 
facto, o que ele já fez é de louvar e me-
rece esta distinção. Hoje mesmo jogou e 
felizmente até ganhou”, referiu. Manuel 
Mendes explicou a sua motivação no 
atletismo. “Eu corro por mim, pela minha 
cidade e pelo meu clube, pelas pessoas 
que me apoiam e estão a meu lado”.

Domingos Bragança interveio nesta 
cerimónia, em que recordou a história do 
24 de junho e relembrou aos presentes 
o que a cidade tem conseguido nos 
últimos tempos. “Inspirados na visão e 
na têmpera de D. Afonso Henriques, os 
vimaranenses continuam a criar memó-
rias e a reinventar a cidade. Para que, 
hoje e sempre, Guimarães seja história 
feita futuro”, exclamou o presidente da 
Câmara.

Manuel Heitor, Ministro da Ciência, Tec-
nologia e do Ensino Superior referiu que 
“Guimarães é símbolo de modernidade 
e de futuro. É uma cidade de conheci-
mento”.

A 24 DE JUNHO DE 2018, JOÃO GOMES ALVES, ANTÓNIO MOTA PREGO, ARMÉNIO SÁ, JOÃO SOUSA 
E MANUEL MENDES FORAM HOMENAGEADOS E MEDALHADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE 
GUIMARÃES, NO DIA EM QUE SE CELEBRA A BATALHA DE S. MAMEDE, O PRIMEIRO DIA DE PORTUGAL.

©
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M
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O PRIMEIRO DIA DE PORTUGAL FICOU MARCADO POR UMA
MANHÃ DEDICADA À HISTÓRIA, AO DESPORTO E À SOLIDARIEDADE.

MANHÃ DO 24 DE JUNHO
DEDICADA AO DESPORTO E À SOLIDARIEDADE

DESPORTO

TEXTO: LUÍSA NOGUEIRA • FOTOGRAFIAS: MAIS GUIMARÃES

Pela sexta edição, a meia-maratona da 
EDP Running Wonders, mais conhecida 
como a Corrida dos Conquistadores, 
atraiu cerca de oito mil vimaranenses 
e visitantes à cidade-berço. Para além 
da meia-maratona (21 quilómetros) e 
da mini-maratona (10 quilómetros), 
decorreu ainda a Caminhada Solidária, 
em que os fundos angariados reverte-
ram a favor da Cercigui.

Com o Castelo de Guimarães como 
pano de fundo, e com o hino de Por-
tugal a encher o peito dos presentes, 
os milhares de atletas partiram pelas 
ruas do centro histórico, com a meta na 
Alameda Alfredo Pimenta.

Na meia-maratona, o grande vencedor 
foi Licínio Pimentel, do Sporting CP, no 
setor masculino. Já no setor feminino, 
Carla Martinho, que não correu por 
nenhuma equipa, sagrou-se vencedora 
da partida. Nestes 21 quilómetros, 645 
atletas conseguiram chegar à meta.

CERCA DE MIL 
PARTICIPANTES NO 
PASSEIO DE BICICLETA 
DIA UM DE PORTUGAL

Cerca de um milhar de participantes mar-
cou presença na 10.ª edição do Passeio 
de Bicicleta “Dia Um de Portugal” pro-
movido pela Associação de Ciclismo do 
Minho no dia 24 de Junho em Guimarães.

Com um balanço positivo, o Passeio de 

Bicicleta “Dia Um de Portugal” reuniu um 
número de participantes que superou as 
expectativas. Aliando o desporto, a cultu-
ra e a história, o Passeio de Bicicleta “Dia 
Um de Portugal”, promovido com o apoio 
da Câmara Municipal de Guimarães e da 
Liberty Seguros, entre outras entidades, 
pretendeu incentivar a prática desportiva 
e a utilização da bicicleta como opção de 
mobilidade, para além de assinalar uma 
importante data histórica, a Batalha de S. 
Mamede.

A 10.ª edição do Passeio de Bicicleta 

Dia Um de Portugal teve dois percur-
sos de dificuldade baixa (passeio e mini 
passeio) e um trilho de BTT (promovido 
em parceria com a Erdal), procurando-se 
assim incentivar a participação de todos 
os interessados, independentemente da 
idade e da condição física. 

No local de partida e chegada os atletas 
minhotos Jorge Ferreira e Filipe Gomes 
proporcionaram uma exibição de Trial 
Bike, tendo sido promovida uma ação de 
sensibilização do Refood Guimarães e de 
divulgação da Spinning Clinic.

Na mini-maratona, na vertente masculi-
na, Bruno Silva, que correu pelas Águias 
de Alvelos, conquistou o primeiro lugar. 
Ricardo Ribas, padrinho da Corrida 
dos Conquistadores, ficou na terceira 
posição. Na vertente feminina, Dulce 
Félix, também madrinha da competi-
ção, conseguiu o melhor tempo. Nesta 
mini-maratona, concluíram a prova 720 
participantes.

Para a Caminhada Solidária, todos se 
vestiram de vermelho e percorreram 
as ruas do Berço, com várias surpresas 
dos utentes da Cercigui, em que abra-
ços e música foram distribuídos a todos 
os que apoiaram esta causa.
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A Remax Portugal associou-se ao 
evento marcando presença com 20 
lojas, sendo que uma delas pertenceu 
à Remax Vitória. O objetivo passou por 
divulgar os imóveis junto dos colegas e 
clientes.

SALÃO IMOBILIÁRIO DO PORTO

A Remax Vitória, a convite da Cercigui, 
esteve presente na caminhada solidária 
que se realizou no dia 24 de junho, dia 
01 de Portugal. A presença da equipa 
Remax Vitória e da sua mascote 
mostrou toda a solidariedade com a 
iniciativa.

CAMINHADA SOLIDÁRIA DA CERCIGUI

A convite da Associação de Pais, a 
Remax Vitória abrilhantou a festa 
de final de ano da Escola D. Afonso 
Henriques, através de um balão com 
publicidade. A mascote “O Vitorioso” 
animou a festa e fez as delícias dos 
mais novos.

FESTA DE FINAL DE ANO DA
ESCOLA D. AFONSO HENRIQUES

Um mês de intensa atividade

Avenida D.João IV, Guimarães  |  www.gruporemaxvitoria.pt  |  facebook.com/gruporemaxvitoria
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Todos os alimentos falavam mas uma 
voz se destaca da amálgama de vozes 
e ruídos.
- Olha lá, e quem és tu para nos dizeres 
quem é mais importante - reclama a 
cebola. A cebola era tão rabugenta 
e rezingona que punha todos os 
alimentos a chorar. Falava e ralhava até 
se pelar.
- Tu sabes o que é a roda dos alimentos, 
por acaso? – Ralha a menina que não 
gostava de cebolas, muito menos de 
cebolas que ralhavam por “dá cá aquela 
casca”.
A cebola nem respondeu. Meteu as 
cascas nos bolsos e escondeu-se atrás 
de uma couve penca, com umas folhas 
enormes.
A menina continua orgulhosa.
 – A roda dos alimentos informa-nos das 
quantidades que devemos comer de 
cada grupo de alimentos. Existem oito 
grupos de alimentos. Vamos lá separar-
vos.
- O primeiro grupo é o grupo das 
gorduras e óleos. – Enquanto Lulu 
explica, o Chupa-chupa ajuda os 
alimentos deste grupo a juntarem-se, 
o que não é fácil, porque azeite, óleo 
vegetal e manteiga não se dão muito 
bem.
- Vá lá, não sejam chatos! – ordena o 
chupa-chupa - tão pouca colaboraçã!
- Vocês devem ser consumidos em 
pequenas quantidades. – prossegue 
Lulu.– Apesar de importantes, há que 
ter moderação. O excesso pode entupir 
as veias e artérias prejudicando a 
circulação do sangue.
- O segundo grupo é o grupo dos 
laticínios; leite, iogurtes e queijo. Vocês 
têm cálcio e proteínas, que são úteis 
para os ossos crescerem saudáveis e 
fortes.
O leite e a sua família achavam-se 
tão importantes que o queijo suíço 
cresceu até os seus buracos ficarem do 
tamanho de balizas de futebol. 
- O terceiro grupo é o da carne, peixe 

e ovos. Devemos ter cuidado nas 
quantidades que ingerimos. O peixe e 
as carnes brancas, de frango, coelho, e 
o meu preferido, o peru, devem ser os 
mais ingeridos.
Os bifes de peru afastam-se e dizem 
adeus sorridentes, ao elogio de Lulu.
- As proteínas animais são importantes, 
mas o excesso destas pode provocar 
doenças ao nível do coração e 
circulação sanguínea.
As restantes carnes, os peixes e os ovos 
começam a reclamar, mas acabaram 
por se agrupar a um canto da praceta 
sem lamentos ou confusões.
- O quarto grupo são as leguminosas, 
feijão, ervilhas, favas, lentilhas, etc.. 
Um grupo de pequenos alimentos 
atravessa a praceta à reboleta e aos 
pulinhos, como sapos num lago.
- As leguminosas são necessárias, pois 
dão energia sem prejudicar o organismo 
e o metabolismo das pessoas.
- O quinto grupo são os cereais e 
derivados e as batatas, é o grupo 
que deve ser consumido em maior 
quantidade, pois dão-nos energia para 
o dia a dia. 
- O sexto grupo é o dos legumes, eu 
não gosto muito, mas a minha mãe 
obriga-me a comer-vos!
Mais uma vez começa a confusão, 
porque o objetivo de qualquer alimento 
é ser comido, e cá estava mais uma 
menina humana que não gostava de 
legumes. Mas é então que se ouve a voz 
de uma couve roxa.
- Olha lá, ó menina humana. E não 
gostas porquê? Nós somos servidos na 
sopa e nas saladas. Somos essenciais 
para o desenvolvimento das crianças, 
temos uma função reguladora do 
funcionamento dos órgãos e tecidos. 
Fornecemos vitaminas e sais minerais. 
-Sem nós, não haveria não haveria arroz 
de cenoura, que tu tanto gostas, ou até 
sopa de cenoura que faz tão bem à dor 
de barriga, como te deu a tua mãe.
- O sétimo é o das frutas, eu gosto mais 

de maçã, banana, melão e morangos, 
embora todos sejam muito saborosos.
Um arco-íris de cor e aroma salta e 
rebola até ao destino encontrado pelo 
chupa-chupa, era algo divertido de se 
ver. 
E por último, o oitavo grupo é a água. – 
uma garrafa de água salta alegremente 
por entre os alimentos.
- Já era hora de me darem importância. 
Sou a melhor.
De súbito ouve-se o chupa-chupa muito 
indignado.
- Calma lá! Então e nós? As guloseimas 
não temos nenhum grupo?
- Infelizmente não – responde Lulu 
muito triste.
- Como? Não pode ser?
Todas as guloseimas gritam e se 
indignam com a resposta.
- É verdade - diz Lulu. – Todos os grupos 
de alimentos fornecem, dão, qualquer 
coisa para os humanos podermos viver. 
As guloseimas, são apenas açúcar, e o 
açúcar faz mal ao nosso corpo.
É então que aparece do nada “O Grande 
Livro de Culinária”.
- É verdade - continua ele – o açúcar faz 
mal, mas alegra a vida, embora deva ser 
consumido com muita moderação.
O açúcar é extraído de uma planta e 
deve ser consumido quando não está 
refinado, é o açúcar amarelo, depois 
de refinado ou cozinhado, como o 
caramelo, ainda é mais prejudicial. 
Todos os alimentos são importantes, 
mas quando consumidos dentro das 
quantidades diárias necessárias. Mas, 
Lulu, ……
….. agora acorda que está na hora do 
pequeno-almoço. 
De repente a voz d’”O Grande Livro de 
Culinária” confundia-se com a da mãe 
de Lulu, que a acordava do estranho 
sonho e a chamava para um pequeno-
almoço fantástico, com torradas e sumo 
de laranja.
- Bom dia mamã! – diz Lulu.
- Bom dia, menina humana. – diz a mãe.

QUEM CONTA UM CONTO

TEXTO: JÚLIO BORGES  IMAGEM: BÁRBARA CORREIA DA SILVA

PARTE 2
LULU NO 
PAÍS DOS 
ALIMENTOS
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Com partida de vários pontos do globo, 
os Caminhos de Santiago são percur-
sos que conduzem os peregrinos até 
à catedral de Santiago de Compostela, 
onde repousam as relíquias do após-
tolo Tiago Maior, padroeiro e protetor 
de Espanha. São milhares as pessoas, 
de todas as nacionalidades, que os 
percorrem, não necessariamente por 
motivos religiosos; é um itinerário cul-
tural e espiritual de primeira ordem.

A vontade é a principal impulsionadora 
desta jornada. Existe muita informa-
ção partilhada em guias, sites, blogs 
e grupos específicos na internet. No 
entanto, a Associação Espaço Jacobeus, 
com delegações em diferentes pontos 

do país, assegura-lhe esclarecimen-
tos essenciais e todo o apoio de que 
necessita. Aqui, poderá adquirir tam-
bém, a Credencial do Peregrino, uma 
espécie de “passaporte” ou documento 
identificativo, que viabiliza a estadia 
em albergues oficiais, e a obtenção da 
Compostela no final do percurso.

O Caminho Português da Costa, que 
percorre a orla marítima desde o Porto 
até Valença, assumiu real importância 
a partir do século XV, ao ser utilizado 
pelas populações costeiras e por todos 
aqueles que desembarcavam nos por-
tos marítimos. De acordo com alguns 
historiadores, era um dos eixos mais 
importantes para alcançar a casa do 

apóstolo em Santiago de Compostela.

Atualmente valorizado e divulgado, este 
percurso oferece um vasto património 
histórico, sociocultural, gastronómico e 
paisagístico. Se pretende testar as suas 
capacidades e sentir um pouco o espí-
rito do Caminho, poderá realizar uma 
pequena etapa. Cerca de 115 quilóme-
tros de calcorreada separam o Porto de 
Caminha, atravessando vários municí-
pios costeiros, nomeadamente Vila do 
Conde, Póvoa de Varzim, Esposende e 
Viana do Castelo. A distância a percorrer 
diariamente deverá ser definida de acor-
do com a sua capacidade física. Lem-
bre-se de que o importante é fruir desta 
viagem em que o espiritual se funde 

TRILHADOS SECULARMENTE POR PEREGRINOS DE TODO O MUNDO, OS CAMINHOS DE SANTIAGO 
EXERCITAM O CORPO, A MENTE E O CORAÇÃO. ATREVA-SE A DESCOBRIR A MAGIA DO SEU CAMINHO, 
NESTA VIAGEM ATÉ À SUA PRÓPRIA ESSÊNCIA. ULTREIA ET SUSEIA!

RECORTES DE PORTUGAL E DO MUNDO
NUMA MALA DE VIAGEM VIMARANENSE

PORTO A CAMINHA
INICIAÇÃO AOS CAMINHOS
DE SANTIAGO
TEXTO E FOTOS: COTIKOS
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com interesses culturais e paisagísticos. 
Cuidado redobrado na hora de prepa-
rar a mochila; trabalhe o minimalismo. 
Terá que carregá-la durante vários dias, 
e o excesso de peso poderá valer-lhe 
desconforto e dor adicional. Contudo, 
o Caminho colocá-lo-á à prova mesmo 
antes de começar, e vai perceber que a 
sua mochila é, por si só, um manancial 
de lições e ensinamentos que transporá 
para a sua vida.

A paisagem traz-lhe um mar debruado 
a montanhas, bosques, zonas de cultivo 
e as gentes locais, genuínas e afáveis 
para com os caminheiros. Os aromas e 
os sons avivam memórias, aquietam a 
mente, e todo este conjunto deixará a 
alma mais leve e energizada. Consegui-

rá escutar a sua voz interior, testemu-
nhar a personificação de momentos da 
sua vida, refletir e encontrar respostas 
que procura. Nesta jornada, há tem-
po para cultivar o amor, a amizade, a 
partilha, a gratidão e o incentivo. “Bom 
caminho, peregrino!” ou “Boa viagem! 
Santiago vai convosco.” são alentos 
que lhe chegarão para trazer coragem. 

É, sem dúvida, um percurso mágico, 
de superação pessoal e de reencontro 
interior.

Por muito curta que seja a etapa, per-
ceberá que, efetivamente, algo em si se 
transformará. Como já alguém disse, “é 
o caminho que muda as nossas vidas, 
não a meta”. Bom Caminho!



46 27 CRIANÇAS, COM APENAS NOVE ANOS DE IDADE, REALIZARAM O SONHO QUE TINHAM EM COMUM: 
FAZER UMA VIAJEM À DISNEY LAND – PARIS. O QUE TORNA TUDO ISTO PECULIAR É O FACTO DE TEREM 

IDO COMO TURMA, ACOMPANHADOS PELA SUA PROFESSORA.

UM SONHO
TORNADO REALIDADE

EDUCAÇÃO

TEXTO E FOTOGRAFIAS: LUÍSA NOGUEIRA

A turma do 4.º A da EB 1 de Oliveira do 
Castelo pode ser considerada como 
única. Para além de já serem reco-
nhecidos como os “Heróis da Fruta”, 
concurso nacional que venceram em 
dois anos consecutivos, as 27 crianças 
conquistaram o impossível. Viajaram 
juntos, acompanhados pela professora 
Emília Lemos, que tratam carinhosa-
mente por Mi, numa aventura inesque-
cível para todos.

A professora Mi chegou à nova escola 
há três anos e acompanhou estes me-
ninos desde o seu 2.º ano. Tendo traba-
lhado no ensino especial durante muito 
tempo, e com um “espírito diferente”, a 
professora chegou com ambições que 
fugiam à regra, tendo logo de início, a 
ideia de realizar uma viagem à Disney. 
Para muitos, um sonho complicado de 
se concretizar. Contudo, “com esforço 
e dedicação dos meninos e principal-

mente dos pais” tudo foi possível. 

“Na primeira reunião de pais deste 
ano letivo, expus todo o projeto, com 
as atividades e verbas especificadas. 
Estavam um pouco apreensivos, mas 
deram-me liberdade para avançar”, co-
meçou por contar Emília Lemos. Depois 
da aprovação da direção e do conselho 
pedagógico em novembro, a professo-
ra, os alunos e os pais arregaçaram as 
mangas e puseram mãos à obra. “To-
das as semanas tínhamos uma banca 
de venda de bolos e salgados. Os pais 
confecionavam a comida, que era sau-
dável, e a turma vendia na escola aos 
outros meninos. Também fizemos ven-
das de segunda mão, em que os pais, 
que até se entusiasmaram com a ideia, 
venderam artigos que já não usavam. 
Cantamos ainda os reis à comunidade, 
em que conseguimos angariar uma 
verba considerável. Depois vendemos 
rifas e pedimos apoios a algumas ins-
tituições”, assim explicou o processo. 
“O objetivo era que não houvesse um 
gasto muito dispendioso por parte dos 
pais. Aliás, os alunos contavam sempre 
o dinheiro para saber quanto tinham e 
quanto ainda precisavam”, confessou a 
professora.
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“ESPERO QUE 
QUANDO JÁ FOR 
VELHINHA, QUE 
PASSEM POR MIM E 
QUE SE LEMBREM DA 
PROFESSORA MI”

“NÃO TENHO DÚVIDAS 
QUE SERÃO GRANDES 
HOMENS E MULHERES, 
POIS SÃO UMA TURMA 
FANTÁSTICA”

Com todos a lutar para o mesmo obje-
tivo, a viagem à Disney foi conseguida 
com sucesso. “Foi muito bom poder 
ver as carinhas de felicidade deles. E é 
um sentimento bom saber que alguns 
deles, sem este projeto, que talvez não 
conseguissem ir à Disney noutra situa-
ção, conseguiram tornar o sonho em 
realidade”, referiu a professora Mi.

Com o ano a terminar e com os meni-
nos a viajar para uma escola diferente, 
Emília Lemos confessou que são os 
seus “27 filhos”. “Não tenho dúvidas 
que serão grandes homens e mulhe-
res, pois são uma turma fantástica”, 
disse com orgulho. Um exemplo disso, 
é o apoio que toda a turma dá ao seu 
amigo Mateus, um menino que tem 
necessidades especiais. “É de realçar 
que a turma é bastante inclusiva. O 
Mateus não está em todas as aulas, 

especialmente nas mais pedagógicas. 
Mas quando fazemos algo diferente, 
a primeira coisa que os alunos pedem 
é para ir buscar o Mateus. Foi bom ver 
todo este carinho”, revelou. 

Para além da viagem de sonho, a 
turma venceu novamente o concurso 
“Heróis da Fruta”, assim como mais 
dois concursos, “Viagens à minha terra” 
e tiveram a melhor canção sobre o 
Aladino, que lhes valeu um espetáculo 
ao vivo. Com tantas conquistas e bons 
resultados, a questão que se coloca 
à professora Emília Lemos é: como 
consegue? Para a docente, o ensino 
não tem de ser tão formatado. “Exis-
tem novas plataformas muito úteis na 
vida escolar. Sou adepta das novas 
tecnologias e penso que devemos 
aplicá-las, até porque as crianças já 
estão muito avançadas nesta área”. A 
professora, para além de usar muitas 
ferramentas de multimédia, utiliza uma 
plataforma designada Class Dojo, em 
que consegue comunicar com os pais a 
toda a hora, e que considera uma boa 
ferramenta.
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BREVES E INTERESSANTES
FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

O Campeonato do Mundo de 2026 
será organizado pelos Estados Unidos, 
México e Canadá. A escolha foi feita 
em Moscovo, após uma votação onde 
participaram 210 países. Com 134 votos, 
a candidatura dos EUA, México e Canadá 
acabou por ser a preferida, vencendo 
com 67%, contra 33% de Marrocos, que 
recolheu 65. Houve ainda um país que 

não votou em nenhuma das candidatu-
ras. Após a Rússia em 2018 e do Mundial 
previsto para o Qatar em 2022, a prova 
volta a ser organizada pela Concacaf, a 
Confederação da América do Norte, Cen-
tral e Caraíbas, naquela que será consti-
tuída pela primeira vez por 48 seleções. 
Esta é a primeira vez que um grupo de 
países acolhe esta competição.

A Netflixou anunciou que em breve 
produzirá um filme com base no Festival 
Eurovisão da Canção, simplesmente 
chamado “Eurovisão”, conta o Deadline. 
De acordo com as informações iniciais, 
o filme contará com Will Ferrell como 
protagonista, sendo que o ator também 
será um dos autores do argumento 
juntamente com o seu colaborador de 
longa-data Andree Steele. “Eurovisão” 
será o segundo filme criado para a Net-
flix por Will Ferrell. O primeiro trata-se de 
“Ibiza”, uma comédia com Gillian Jacobs 
no papel de protagonista e já disponível 
no serviço de streaming.

O polémico busto de Cristiano Ronal-
do exposto no Aeroporto da Madeira 
foi substituído por uma nova obra da 
autoria de um escultor espanhol, um 
processo autorizado e conduzido pela 
família Aveiro. Alguns elementos do clã 
Aveiro manifestavam, desde há algum 
tempo, a vontade de trocar a escul-
tura, dada a polémica que se instalou 
relativamente à qualidade da obra do 
escultor Emanuel Santos e às poucas 
semelhanças com o internacional ma-
deirense. Hugo Aveiro, irmão de Cristia-
no Ronaldo, confirmou que o busto é 
criação de um escultor espanhol, mas 
a substituição está já a merecer algu-
mas críticas, tendo suscitado inclusive 
o aparecimento de um grupo intitulado 
“Busto Original de CR7 no Aeroporto já”. 

Uma empresa britânica está a concen-
trar esforços para criar uma variedade 
de bananas que seja resistente às 
alterações climáticas e a doenças que 
podem levar à morte de uma das frutas 
mais populares do mundo. As planta-
ções de bananas na Austrália, sudeste 
asiático e em partes de África estão a 
ser ameaçadas por um fungo conheci-
do como fusariose. Caso este fungo se 
alastre para a América do Sul, poderá vir 
a afetar os maiores exportadores de ba-
nana para a Europa. Para prevenir esta 
hipótese, uma empresa, a Tropic Bios-
ciences, está a desenvolver uma nova 
variedade de bananas. A grande maioria 
(99,9%) das bananas comercializadas 
no mundo é do tipo Cavendish. Este tipo 
de bananas surgiu na década de 50, 
quando substituiu uma variedade mais 
saborosa que foi devastada por uma 
doença, explica o jornal The Guardian.

RUBRICA

NETFLIX PRODUZIRÁ 
FILME SOBRE A 
EUROVISÃO

BUSTO DE RONALDO  
SUBSTITUÍDO 

NO FUTURO PODE 
NÃO COMER 
BANANAS

ESTADOS UNIDOS, CANADÁ E MÉXICO
VÃO RECEBER O MUNDIAL 2026
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A app chama-se Crown e foi desenvol-
vida por colaboradoras do Match.com 
com o intuito de servir as utilizadoras 
de apps de encontros. Todos os dias a 
Crown mostra às utilizadoras 16 “pre-
tendentes”escolhidos pelo algoritmo da 
aplicação, os quais entram numa espécie 
de competição onde competem pela 
atenção da utilizadora. Têm então lugar 
eliminatórias onde deve ser escolhido o 
preferido entre cada dupla de pretenden-
tes, com o vencedor da grande final a ter 
a oportunidade de falar com a utilizadora.

Segundo um estudo de 2015 da Lo-
vehoney, o pico sexual dos homens 
dá-se entre as 6h00 e as 9h00 da ma-
nhã e o das mulheres, para contrastar, 
entre as 23h00 e as 2h00 da manhã, o 
que provoca uma certa discordância na 
hora “H”. Segundo o Daily Mail, o horário 
é preciso: a hora ideal é às 05h48 da 
manhã. Porquê? Porque ainda que os 
picos de excitação nos homens e nas 

mulheres sejam em etapas diferentes, 
existe uma janela comum que é con-
templada em ambos os sexos. Segun-
do descreve o jornal, este é o horário 
ideal devido aos níveis hormonais (que 
variam consoante o sexo) e por ser um 
horário onde não existem tantas preo-
cupações e exigências da vida quotidia-
na, o que garante mais disponibilidade, 
contacto físico e relaxamento.

A companhia tecnológica de origem 
portuguesa Critical Software anunciou 
a criação de uma empresa com a fabri-
cante de automóveis BMW, que visa a 
"construção do carro do futuro", num 
projeto que ainda aguarda aval dos re-
guladores. "A ideia é ser uma referên-
cia na construção do carro do futuro e 
dos novos paradigmas de mobilidade", 
disse em conferência de imprensa 

em Lisboa o presidente executivo da 
Critical Software, Gonçalo Quadros. 
Sem avançar valores do negócio por 
o projeto estar dependente do aval da 
Autoridade da Concorrência (Adc) e do 
regulador europeu, o responsável as-
segurou que a nova empresa, a Critical 
TechWorks, "vai implicar" a criação de 
postos de trabalho, cujo número não 
indicou. 

A Organização Mundial de Saúde deixou 
de considerar a transexualidade como 
distúrbio mental. A designação consta 
na nova edição da Classificação Esta-
tística Internacional de Doenças (CID), 
publicada em junho. No CID-11 a tran-
sexualidade já não é considerada um 
distúrbio, mas continua a ser menciona-
da como "incongruência de género". "É 
frequente pessoas lidarem com de-
pressão ou ansiedade antes de lidarem 
com a transformação / aceitação", lê-se 
no relatório. O objetivo de manter esta 
designação serve para que as pessoas 
ainda possam receber apoio médico por 
parte do Sistema Nacional de Saúde. Até 
agora, quem não se identificava com o 
sexo que lhes foi atribuído à nascença 
era considerado doente mental.

NOVA APP 
DE ENCONTROS 

ESTAS SÃO AS MELHORES HORAS
PARA FAZER SEXO

EMPRESA PORTUGUESA E BMW 
UNEM-SE PARA PRODUZIR CARRO DO FUTURO

TRANSEXUALIDADE
DEIXA DE SER UM 
DISTÚRBIO MENTAL
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1 – NÚMERO 100 
COM SEIS NOVES
Como poderia expressar o número 100 
usando apenas seis vezes o algarismo 
“9”, sem nenhum outro dígito ou 
algarismo numérico?

2 – CRIADORES DE 
JACARÉS
Dois criadores de jacarés (o Diogo e o 
João) estavam a conversar na hora do 
descanso, e, subitamente, notaram 
uma curiosa coincidência. Se o Diogo 
vendesse sete jacarés ao João, o Diogo 
ficaria com o mesmo número de jacarés 
que o criador João. Por outro lado, se o 
João vendesse ao Diogo sete jacarés, 
Diogo ficaria exatamente com o dobro 
do número de jacarés do João.

Quantos jacarés cada um deles possui?

3– A FAMÍLIA
Numa reunião de família estavam 
presentes as seguintes pessoas: um 
avô, uma avó, dois pais, duas mães, três 
crianças, três netos(as), um irmão, duas 
irmãs, dois filhos, três filhas, um genro, 
uma sogra e uma nora. Porém, não 
estavam lá tantas pessoas como pode 
parecer.

Quantas pessoas estavam presentes e 
quem eram?

QUEBRA-CABEÇAS

1 –EM QUE VILA VIMARANENSE SE 
COMEMORA A ROMARIA GRANDE?

a) Ponte
b) Caldas das Taipas

c) S. Torcato
d) Serzedelo

4 – QUE TREINADOR PASSOU PELO VITÓRIA 
ENTRE 2011 E 2015?
a) Manuel Machado 
b) Rui Vitória
c) Petit
d) Pedro Martins

2 – COMO SE CHAMA A NOVELA DA TVI QUE 
ESTÁ A SER GRAVADA EM GUIMARÃES?
a) Valor da Vida
b) Laços da Vida
c) Flores no Quintal
d) Amor à Primeira Vista

5 – QUE TRATADO SE COMEMORA NA FEIRA 
AFONSINA?

a) Tratado de Zamora
b) Tratado Tordesilhas 

c) Tratado de Alcáçovas
d) Tratado de Zaragoza

3 – EM QUE ANO FOI O CENTRO HISTÓRICO 
DE GUIMARÃES CONSIDERADO PATRIMÓNIO 

CULTURAL DA HUMANIDADE?
a) 1999

b) 2005
c) 2001

d) 2003

6 – QUAL O DOCE TIPICO DA CIDADE BERÇO?
a) Pastel de Feijão
b) Ovos Moles
c) Bola de Berlim
d) Torta de Guimarães

Soluções quebra-cabeças
Resposta 1.
99 + 99/99 
Resposta 2.
O Diogo possui 49 jacarés, e o João possui 35 jacarés.
Resposta 3.
Estavam lá duas meninas, um menino, os seus pais e as 
seus avós, totalizando sete pessoas.

Soluções quiz: 1 - c); 2 – a); 3 – c); 4 – b); 5 – a); 6 – d).

QUEBRA-CABEÇASQUIZ JULHO DE 2018
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9 ANOS DE EXPERIÊNCIA À SUA DISPOSIÇÃO

3 1 90

119.000€

Póvoa de Varzim, Porto
AS170136

2 1 65

80.000€

Azurém, Guimarães
ASG18008

40

3 2 113

124.500€

Ponte, Guimarães
ASG18045 NC/EE

3 2 126

125.000€

Selho S. Jorge, Guimarães
ASG18042 NC/EE

69.000€

Moreira de Cónegos, Guimarães
AS17008 NC/EE

2 1 51 250

379.000€

Prazins, Guimarães
AS170160 NC/EE

4 4 234 1125

99.000€

Moreira de Cónegos, Guimarães
AS17036 NC/EE

2 1 72 450

85.000€

Creixomil, Guimarães
ASG18050 NC/EE

3 3 120

149.000€

Mesão Frio, Guimarães
AS17043

8 291 490

NC/EE

140.000€

Moreira de Cónegos, Guimarães
AS17009

5 2 204 400

NC/EE

77.500€

Selho S. Cristóvão, Guimarães
ASG18039

3 191 493

NC/EE

140.000€

Mascotelos, Guimarães
ASG18026

5 4 280 670

NC/EE

4 2 154 844

106.000€

Selho S. Cristóvão, Guimarães
AS170199 NC/EE

135.000€

Ponte, Guimarães
ASG18011

2 3 92

NC/EE

3 2 132

135.000€

Nespereira, Guimarães
ASG18032 NC/EE

3 4 118

170.000€

Ponte, Braga
ASG18012 NC/EE

4 3 142 200

185.000€

Candoso, Guimarães
AS170208 NC/EE

219.000€

Póvoa de Varzim, Porto
ASF18018

3 2 121

NC/EE

www.asimobiliaria.pt ∙ www.asluxuryhomes.com

GUIMARÃES
Rua D. João XXI, 311 | 4810-242 Guimarães
918 646 463 | 253 782 123

VIZELA
Rua 11 de Julho (Frente à GNR) | 4815-471 São Miguel, Vizela
962 191 318 | 253 566 231

FELGUEIRAS
Praça da Comunidade Lusíada, 50 | 4610-115 Felgueiras
964 937 192 | 255 170 919Visit

e-n
os!

129.900€

Ponte, Guimarães
ASG18051

3 2 121

275.000€

Sande S. Lourenço, Guimarães
AS170207

3 3 165 1180

NC/EE

295.000€

Moreira de Cónegos, Guimarães
ASV18033

3 4 198 866

595.000€

Centro de Guimarães
ASG18009

10 5 314 84

399.000€

Nespereira, Guimarães
AS17069

3 4 164 3727

695.000€

Mesão Frio, Guimarães
ASG18030

4 3 429 16753 11150

450.000€

Selho (S. Jorge), Guimarães
AS16008 NC/EE
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Renegociamos o seu crédito habitação
e poupe no Seguro Vida até 50%

Inauguração oficial a 19 de julho

INTERMEDIAÇÃO
DE CRÉDITO

CONSTRUÇÃO
DE IMÓVEIS

MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA

MEDIAÇÃO
DE OBRAS

MEDIAÇÃO
DE SEGUROS

PARAÍSO JÓAS Unipessoal,Lda. - Lic AMI 12069
Rua Teixeira Pascoais,530 R/C • Azurém • 4800-073 Guimarães • Tel. 253 908 100 • Tlm. 913 878 170

dsguimaraes2azurem@gmail.com • www.decisoesesolucoes.com

NOVAS INSTALAÇÕES NA QUINTÃ


