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A cidade berço acolheu, nos últimos dias, 
as comemorações do Dia do Exército.

O Dia do Exército Português comemora-
se a 24 de outubro, celebrando-se nesta 
data a tomada de Lisboa, no ano de 1147, 
pelas tropas de D. Afonso Henriques.

O Exército Português, que tem D. Afonso 
Henriques como patrono, representa a 
vertente terrestre das Forças Armadas 
Portuguesas, responsável pela defesa 
militar de Portugal. Estas forças 
terrestres fizeram sempre parte das 
lutas pela independência de Portugal, 
estando umbilicalmente ligadas à 
História de Portugal.

Durante sete dias realizaram-se em 

Guimarães, com particular incidência 
no Monte Latito, aos pés do Castelo da 
Nacionalidade, diversas atividades pelo 
de cariz militar, desportivo, cultural e 
recreativo. Concretizaram-se exposições 
patrimoniais, exibições de capacidade 
militar, concertos musicais, missas e 
cerimónias militares.

Dos muitos momentos, destaque 
para a assinatura do protocolo para a 
cedência do Estandarte do Regimento de 
Infantaria 20 (RI20) ao Arquivo Municipal 
Alfredo Pimenta. O Estandarte será 
cedido por um período de cinco anos, 
renovável automaticamente por períodos 
anuais. A Câmara Municipal de Guimarães 
compromete-se a efetuar o restauro do 
estandarte no período de 18 meses.

A cerimónia, que decorreu no Paço dos 
Duques de Bragança, foi carregada de 
enorme simbolismo e marcou o regresso 
do Estandarte às origens, ao fim de 
várias dezenas de anos.

É de toda a justiça que o Estandarte 
esteja em Guimarães, de onde, aliás, 
não deveria sequer ter saído. Que esteja 
exposto, em memória de todos os 
vimaranenses que, no atual Paço dos 
Duques de Bragança, cumpriram com 
patriotismo o serviço militar, o serviço 
à pátria. Em memória dos muitos que 
sucumbiram, ao serem lançados para o 
campo de batalha em La Lys, durante a 
Primeira Guerra Mundial, e cuja morte 
lembramos agora, no centenário de tão 
fatídica batalha.

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

Estas são as linhas que a definem:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ESTANDARTE
REGRESSA A CASA



0504

RÁDIO OFICIAL PARCEIRO DIGITALPROMOTORES APOIO

BILHETES À VENDA WWW.TICKETLINE.PT  |  LOCAIS HABITUAIS  RESERVAS 18 20 (24 HORAS)

17 NOVEMBRO - 21H30

M6

MULTIUSOS   GUIMARÃES

17 ANOS DE MULTIUSOS
N67 | NOVEMBRO 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

14

20
09

1038

26

32

ANDRÉ FERNANDES
O BOMBEIRO

QUE CORRE PELO MUNDO

FESTAS NICOLINAS
NOVEMBRO É SINÓNIMO

DE TRADIÇÃO

GUIMARÃES WINE FAIR
JUNTA MAIS DE 200
PRODUTORES DE VINHO

13 CONCERTOS EM DEZ DIAS
UMA VIAGEM
PELO MUNDO DO JAZZ

FESTA DAS COLHEITAS
RECRIA TRADIÇÕES LOCAIS

LATADA DA UMINHO
56 CURSOS ARRASTARAM LATAS PELO BERÇO

NOC NOC 2018
GUIMARÃES ABRIU
AS PORTAS À CULTURA



0706

ABEL CARDOSO PARTIU DE GUIMARÃES EM DIREÇÃO A RICHEBOURG, NA FRANÇA, NUMA VIAGEM 
QUE VAI SERVIR PARA HOMENAGEAR OS SOLDADOS VIMARANENSES QUE PERECERAM EM LA LYS.

HOMENAGEM A SOLDADOS VIMARANENSES 
NUMA VIAGEM ATÉ RICHEBOURG

SOCIEDADE

TEXTO: JOANA QUINTAS • FOTOGRAFIAS: JOÃO BASTOS

Uma semana e dois dias levaram Abel 
Cardoso numa viagem da ida e volta 
entre Guimarães e Richebourg, em 
França. Mais do que mero lazer, esta 
foi uma viagem com um propósito 
específico: homenagear os soldados 
vimaranenses que pereceram na bata-
lha de La Lys.

Cem anos passaram desde um dos 
momentos mais marcantes da história 
vimaranense e Abel Cardoso não quis 
deixar esse momento em branco. Inse-
rido no seu projeto "Alma dos Lugares", 
fez o percurso entre as duas cidades 
com o intuito de transportar consigo 
uma placa de homenagem.

“A iniciativa tem um tema, faz cem anos 
da Batalha de La Lys. É um tema para 
mim importante, estou sempre ligado 
às questões culturais, sei que estão lá 
sessenta e muitos soldados de Guima-
rães, os nomes deles estão cá no cemi-
tério da Atouguia mas os corpos estão 
em Richebourg. O que resolvemos fazer 
foi levarmos uma placa de homena-
gem aos soldados vimaranenses que 
pereceram há cem anos atrás nessa 
viagem”, admitiu Abel Cardoso.

Inserida no "Guimarães Marca", esta 
viagem tem também um significado 
importante para a Câmara Municipal de 
Guimarães. "Aquilo que pretendemos 
com este projeto é levar Guimarães 
onde existem vimaranenses e, se com 
tudo isto, pudermos homenagear 
aqueles que noutros tempos nos de-
fenderam, acho que é fundamental. Isto 
insere-se na promoção de um território, 
à semelhança do que temos feito com 
outras iniciativas”, explicou Ricardo 
Costa, vereador com competências na 
área do desenvolvimento económico.

Abel Cardoso fez percursos semelhan-
tes por altura da Capital Europeia da 
Cultura 2012 e da  Cidade Europeia do 
Desporto 2013, visitando por exemplo 
Maribor, que foi Capital Europeia da Cul-
tura no mesmo ano que Guimarães.

"O QUE RESOLVEMOS 
FAZER FOI LEVARMOS 
UMA PLACA DE 
HOMENAGEM 
AOS SOLDADOS 
VIMARANENSES"
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GUIMARÃES ARTE E CULTURA
NOVEMBRO 2018

AGENDA

ENCONTRO NACIONAL DE 
MUNICÍPIOS COM CENTRO 
HISTÓRICO
DE 08 A 10 DE NOVEMBRO
Paço dos Duques

Serão apresentadas e discutidas 
políticas, ideias e práticas aplicadas, 
abrangendo um alargado leque de 
intervenientes.

TONY CARREIRA 
10 DE NOVEMBRO
Pavilhão Multiusos

Um espetáculo muito especial, onde o 
alinhamento foi construído com o seu 
público e será composto pelos grandes 
sucessos da sua carreira, totalmente 
reorquestrados.

CAROLINA DESLANDES
17 DE NOVEMBRO
Pavilhão Multiusos

Com êxitos como “Avião de Papel” 
e “A Vida Toda”, a artista é uma das 
vozes femininas mais reconhecidas no 
panorama musical português. Carolina 
Deslandes vai atuar em Guimarães, no 
17.º aniversário do Multiusos.

CABEÇA AUSENTE - 
SALVADOR MARTINHA
24 DE NOVEMBRO
São Mamede CAE

Salvador Martinha está de volta para 
falar sobre o seu défice de atenção. 
“Cabeça ausente” é um “share location” 
do seu pensamento alheado. Em que 
pensa Salvador Martinha quando desliga 
do mundo? Porque desliga tanto e ao 
mesmo tempo está tão ligado? Sobre 
medo e sobre verdade. Para rir, claro.

BLACK MAMBA
10 DE NOVEMBRO
São Mamede CAE

The Black Mamba", nome que baptiza 
a banda e o disco da estreia, foi 
a inspiração encontrada para em 
conjunto provarem do seu próprio 
veneno. Em tempo record encontram 
o seu lugar e instintivamente partem 
rumo à internacionalização.

PINHEIRO
29 DE NOVEMBRO
Guimarães 

Embora seja hoje o primeiro número 
oficial na celebração profana das Festas 
Nicolinas, e também de longe o mais 
participado, o “Pinheiro”, tal como hoje 
o conhecemos, não é um dos primitivos 
Números Nicolinos. O seu aparecimento 
como número nicolino deve-se à 
evolução do aproveitamento de uma 
tradição popular tipicamente minhota, 
que consistia em levantar no largo onde 
se realizam as festas, um grande mastro, 
normalmente um pinheiro, anunciador 
do início dos festejos, aí permanecendo 
ao longo da duração das festas. 

ENCONTROS DE IMAGEM
ATÉ 11 DE NOVEMBRO
Museu Alberto Sampaio

Os Encontros da Imagem são hoje uma 
referência cultural da fotografia em Por-
tugal e alcançaram já uma posição de 
destaque no panorama internacional, 
sendo atualmente um dos festivais de 
fotografia mais antigos da Europa.

NICOLINAS
DE 29 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO
Guimarães 

As Festas Nicolinas têm a sua origem 
na devoção religiosa dedicada a São 
Nicolau que era oriundo da Ásia Menor 
e terá vivido nos séc. III e IV. Este culto 
terá chegado até Guimarães através 
dos peregrinos de vários pontos do 
país e do estrangeiro que aqui se 
deslocavam para venerarem Nossa 
Senhora de Guimarães e também 
através da passagem de romeiros de/e 
para Santiago de Compostela.
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GUIMARÃES JAZZ
DE 08 A 17 DE NOVEMBRO
Vários locais

Guimarães Jazz explora múltiplas 
geografias do jazz, ao longo de 13 
concertos em 10 dias consecutivos. 

O EVENTO QUE JÁ CONTA UMA HISTÓRIA LONGA (ESTA É A 27.ª EDIÇÃO NA CIDADE-BERÇO), REGRESSA 
COM UMA PROGRAMAÇÃO QUE CONTEMPLA 13 CONCERTOS EM APENAS DEZ DIAS.

13 CONCERTOS EM DEZ DIAS
UMA VIAGEM PELO MUNDO DO JAZZ

CULTURA

TEXTO: LUÍSA NOGUEIRA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

De 08 a 17 de novembro, a cidade-ber-
ço vai respirar jazz. Estão programadas 
iniciativas que, durante este período, se 
estendem por vários pontos da cida-
de, com Jam Sessions e momentos de 
animação de alguns espaços comerciais. 
Pela primeira vez, o Guimarães Jazz 
marca presença também nas escolas da 
cidade, com iniciativas a decorrerem nos 
maiores intervalos da parte da manhã. 

O diretor artístico, Ivo Martins, come-
çou por apontar a importância destas 
novidades no festival, uma delas a 
dinâmica que esta edição a presenta. “O 
Guimarães Jazz sempre foi, no fundo, um 
projeto que se constrói, que se modifi-

ca ao longo do tempo, e este ano nós 
conseguimos preencher os dez dias com 
13 concertos, o que é de certa forma, 
um avanço interessante para o festival, 
na medida em que cria uma dinâmica 
durante esses dias e a mantém”, referiu.

Ivo Martins explicou também que foi 
dada uma maior importância aos jovens 
músicos e aos projetos da cidade. 
“Permitiu-nos colmatar algumas brechas 
importantes, que é dar importância a 
projetos novos, a jovens músicos em 
ascensão, que vão ser seguramente 
no futuro figuras importantes do jazz”, 
apontou o diretor artístico, acrescentan-
do que a parceria com a Orquestra de 

Guimarães é "uma forma do Guimarães 
Jazz interagir com realidades locais".
Na edição de 2018, destaque para dois 
nomes emergentes oriundos de Chicago: 
o trompetista Marquis Hill e o contrabai-
xista Matt Ulery, que, além do concerto 
com o projeto Delicate Charms, orientará 
as oficinas de faz e as Jam Sessions e di-
rigirá a Big Band e o Ensemble de Cordas 
da ESMAE.

O Guimarães Jazz começa no próximo dia 
08 de novembro e encerra a 27.ª edição 
de 2018 com a Mingus Big Band, dia 17, 
um concerto de homenagem a Charles 
Mingus, liderado pela viúva do contrabai-
xista, Sue Mingus.
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O GUIMARÃES WINE FAIR REALIZA-SE DE 22 A 25 DE NOVEMBRO, NO MULTIUSOS DE GUIMARÃES. 
MARCO GONÇALVES, COORDENADOR, EXPLICA TUDO SOBRE O EVENTO.

GUIMARÃES WINE FAIR
JUNTA MAIS DE 200 PRODUTORES DE VINHO

FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Em que consiste, concretamente, o 
Guimarães Wine Fair?

O Guimarães Wine Fair é um evento 
diferente, em que o principal foco será 
a divulgação de vinho, mas iremos ter 
também outros tipos de produtos em 
prova e em venda. É um evento com 
um conceito diferente. Para além da 
degustação, divulgação e promoção, 
vamos também ter a possibilidade de 
venda, ou seja, os consumidores que 
vão ao evento podem adquirir os arti-
gos para levarem para casa.

Quantos produtores estarão presen-
tes?

Por aquilo que temos visto até agora, 
temos tido uma adesão bastante in-
teressante. Contamos já com cerca de 
210 produtores, numa altura em que as 
inscrições estão prestes a fechar.

Quantos vinhos estarão em prova?

Nesta fase é um bocado precoce 
avançar com um número, uma vez 
que estamos à espera que os próprios 
produtores nos façam chegar quais os 

artigos que pretendem ter em degus-
tação. Mas serão certamente perto dos 
três mil produtos em prova.

Há alguma expetativa para o número 
de visitantes?

Por aquilo que temos visto e falado 
com as pessoas do próprio espaço 
onde o evento vai ser realizado, que é o 
Multiusos de Guimarães, com cinco mil 
metros quadrados, temos uma expeta-
tiva entre as 10 e as 15 mil pessoas.

Este ano têm a França como país 
convidado. É uma mais valia ter vinhos 
estrangeiros no Guimarães Wine Fair?

Sim. Nós para além de promover aquilo 
que o evento traz para os produtores, 
temos os produtores mais pequenos 
que irão ter a possibilidade de fazer 
a divulgação dos seus vinhos e dos 
seus produtos. Ter um país convidado 
também vem mostrar aquilo que se faz 
lá fora, e é importante. Neste primeiro 
evento será a França, um dos grandes 
produtores de vinhos a nível mundial.

Quais são as principais vantagens que 
o Guimarães Wine Fair proporciona 
aos produtores?

Estamos a falar de um evento que faz 
com que o produtor possa divulgar o 
produto. É, portanto, um espaço muito 
grande, onde conseguimos, em relação 
a outros eventos do mesmo género, 
ter muito mais produtores, e onde 
se promove a venda. Damos ainda a 
possibilidade de um produtor obter um 
retorno, de uma forma imediata, do 
investimento que está a fazer, mesmo 
sendo um investimento low cost.

Como é que irá funcionar a atribuição 
das medalhas, pelos profissionais e 
pelo público?

Nós iremos ter dois tipos de prémios. 
Iremos atribuir um prémio mais profis-
sional, com um júri, que irá fazer atri-
buição de medalhas de vários escalões. 
Iremos ter a atribuição de medalhas 
para vinhos verdes, para vinho tinto, 
branco, produção biológica… Como não 
poderia deixar de ser temos também 
a atribuição do prémio para melhor 
vinho do país convidado, entre outros. 
Depois, dentro de outra vertente, que 
é a parte dos consumidores, que têm 
o seu gosto particular, irá assistir uma 
aplicação, na qual o consumidor, se 
entender instalar, poderá selecionar os 
vinhos que quer, e, depois, mediante a 
votação, irá pontuar e no final haverá 
um vencedor.

Há muito mais para ver para além do 
vinho. Que outros destaques teremos 
no Guimarães Wine Fair?

O vinho é o foco, mas depois surgiu 
a ideia de alargar o nosso leque. Este 
é um evento de oportunidades, para 
aquilo que de bom no nosso país e 
nesta região. Uma parte dos produ-
tores que irão estar presentes serão 
mais ligados à cerveja artesanal, por 
exemplo, que é algo que também 
está em crescimento e devemos dar o 
devido valor. Teremos também, desde 
confeção de biscoitos, produtos de 
decoração, ligados ao vinho, nomeada-
mente em cortiça. Iremos ter também 
chocolates artesanais, que serão feitos 
à base de vinhos do Porto. Teremos 
também charcutaria. É uma oportuni-
dade para se poder provar e ao mesmo 
tempo comprar este tipo de produtos.

"DAMOS AINDA A 
POSSIBILIDADE DE UM 
PRODUTOR OBTER UM 
RETORNO, DE UMA 
FORMA IMEDIATA, DO 
INVESTIMENTO QUE ESTÁ 
A FAZER"

Com muitos vinhos portugueses 
distinguidos e reconhecidos a 
nível internacional, cada vez mais a 
exportação tem mais peso para os 
produtores.

Conscientes desta realidade, a 
organização do Guimarães Wine Fair 
vai fomentar os contactos entre os 
produtores e diversas Câmaras de 
Comércio, estando já confirmadas 
as Câmaras de Moçambique, Brasil, 
a Câmara de Comércio Britânica, a 
Americana, Cubana, da França, da 
Colômbia, do Japão, da Croácia, da 
China, da Ucrânia e a AEP (Câmara 
de Comércio e Indústria). No Gui-
marães Wine Fair estarão também 
diversos Embaixadores e represen-
tantes das Embaixadas em Portugal. 
No evento estarão representadas as 
principais regiões vinícolas Portugue-
sas, com destaque para o Instituto 
dos Vinhos Verdes, da região dos Vi-
nhos do Douro e Porto, da Peninsula 
de Setubal, do Dão, Alentejo e Tejo.
Pela sua dimensão o Guimarães 
Wine Fair conseguiu já cativar o 
interesse de outros grandes eventos 
internacionais de vinhos como 
Interwine, Wine Paris e World Wine 
Meetings.

Estas entidades têm a intenção de 
promover exibições estrangeiras e, 
simultaneamente, apoiar nas expor-
tações dos produtores nacionais.
Em 2017, as vendas de vinhos por-

A INAUGURAÇÃO 
DO CERTAME 
ACONTECERÁ NO DIA 
22 DE NOVEMBRO, 
COM A PRESENÇA 
DO PRESIDENTE 
DA CÂMARA DE 
GUIMARÃES, DOMINGOS 
BRAGANÇA, E DO 
EMBAIXADOR FRANCÊS 
JEAN-MICHEL CASA

VINHOS PORTUGUESES 
NO MUNDO

tugueses ao exterior subiram 7,5% e 
ascenderam a 778 milhões, valendo um 
novo recorde ao setor depois do recuo 
no ano anterior.

Franceses, ingleses e americanos con-
tinuam a ser os maiores apreciadores. 
No Guimarães Wine Fair, o objetivo é 
mostrar a outros mercados as potencia-
lidades, a diversidade e qualidade dos 
vinhos produzidos em território nacional.

O Guimarães Wine Fair nasce de um ob-
jetivo comum entre a Câmara Municipal 
de Guimarães e a Associação Comercial 
e Industrial de Guimarães, com o apoio 
do E. Leclerc Lordelo, Arcol, Revista 
Vinhos Grandes Escolhas e Corticeira 
Amorim.
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AGORA QUE JÁ VIU COMO TRABALHA UM PROFISSIONAL, 
CONTACTE-ME PARA O AJUDAR NA VENDA DO SEU IMÓVEL.

ADRIANO CARVALHO
EM DESTAQUE NO “QUERIDO COMPREI UMA CASA”

O trabalho do agente imobiliário Adria-
no Carvalho esteve em destaque na 
estreia da terceira edição do programa 
da TVI 'Querido, Comprei uma Casa', 
gravado em Guimarães.

Foram várias as surpresas e os mo-
mentos emotivos no programa que 
foi para o ar no dia 20 de outubro, ao 
final da manhã. Para quem não teve a 
oportunidade de assistir, o programa 
completo já se encontra disponível na 
TVI Player.

No programa, Adriano Carvalho ajudou 
os vimaranenses Paulo e Dora a darem 
um novo rumo à sua vida. O casal, que 
possuía um apartamento no centro 
da cidade, tinha o desejo de vender o 
imóvel, pelo facto de ter apenas dois 
quartos e não ter espaço exterior 
para os dois filhos poderem brincar. 

“OBRIGADO AO 
PAULO E À DORA 
PELA CONFIANÇA QUE 
DEPOSITARAM EM 
MIM. O MEU PAPEL, 
NO MEIO DISTO TUDO, 
É FAZER AS COISAS 
ACONTECEREM”
Adriano Carvalho

Estas necessidades levaram Paulo e 
Dora a procurar uma casa na periferia, 
recorrendo ao trabalho do profissional 
Adriano Carvalho. O imobiliário vimara-
nense vendeu o apartamento no centro 
da cidade em apenas oito dias, e ainda 
negociou a casa pretendida pelo casal 
(dentro de três opções, com um preço 
máximo de 130 mil euros), que inicial-
mente custaria 120 mil euros, mas que 
acabou por ficar cinco mil euros mais 
barata.

“Todo o processo decorreu tranquila-
mente. Depois de termos conseguido, 
em muito pouco tempo, vender a casa 
que detinham e que não era a que 
desejavam, identificámos algumas 
habitações, fizemos visitas, conver-
sámos bastante, e o Paulo e a Dora, 
a quem agradeço a confiança que em 
mim depositaram, encontraram o que 

“TIVEMOS O 
PRIVILÉGIO DE 
PERCEBER QUE O 
ADRIANO DEFENDEU 
SEMPRE OS NOSSOS 
INTERESSES. QUE 
MAIS PODEMOS 
PEDIR? ESTAMOS 
MUITO FELIZES”
Paulo Mendes, cliente

realmente procuravam e as coisas 
aconteceram. O meu papel, no meio 
deste processo, é esse, fazer as coisas 
acontecerem”, referiu o imobiliário 
vimaranense Adriano Carvalho.

O casal composto por Paulo e Dora 
foram os clientes protagonistas desta 
edição do programa, considerando que 
“após o nervosismo inicial, com a ajuda 
da equipa do “Querido” e da Mónica 
Jardim, que é “extremamente acessí-
vel e super simpática, ficamos mais 
tranquilos. Foi muito gratificante esta 
experiência".

O casal não tem a mínima dúvida: 
“trabalhar com o Adriano foi um prazer, 
ele é sem dúvida um excelente profis-
sional. Recomendo o Adriano a todos 

os nossos amigos, e não só, familiares, 
conhecidos, a toda a gente. Ele é um 
excelente profissional e acima de tudo 
um ser humano fantástico. Tivemos o 
privilégio de perceber que defendeu 
sempre os nossos interesses. E quando 
isso acontece, que mais podemos pe-
dir? Estamos muito felizes".

Também Mónica Jardim, conhecida 
apresentadora do programa da TVI, 
comentou o magnífico trabalho desen-
volvido por Adriano Carvalho: "notei 
muita empatia entre o agente e o Paulo 
e a Dora, e isso é muito importante. 
Num momento destes, as pessoas têm 
de ter total confiança em quem as está 
a acompanhar, e isso aconteceu aqui, 
neste programa. O Adriano está de 
parabéns".
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DEPOIS DA SUA PRESENÇA INESQUECÍVEL NO EDP RUNNING WONDERS, O BOMBEIRO VIMARANENSE 
NÃO DEIXOU AS MEIAS-MARATONAS POR AÍ. DENTRO E FORA DO PAÍS, ANDRÉ FERNANDES TEM 

PERCORRIDO QUILÓMETROS COM O FATO DE BOMBEIRO VESTIDO.

ANDRÉ FERNANDES
O BOMBEIRO QUE CORRE PELO MUNDO

SUPERAÇÃO

TEXTO: LUÍSA NOGUEIRA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Filho de um bombeiro, André Fernandes 
sempre fez parte desse mundo, no qual 
ainda hoje participa. Como o próprio 
disse, "ficou o bichinho".

Aos 14 anos, André Fernandes deu o 
primeiro passo nesta profissão voluntá-
ria, relembrando que se fosse hoje, não 
poderia entrar tão jovem assim. "Entrei 
para o quadro auxiliar e depois tive que 
fazer a respetiva formação. Lembro-me 
do primeiro incêndio florestal a que fui: 
deram-me um fato de macaco e fui", 
recordou o vimaranense.

André Fernandes está há 33 anos a 
exercer a atividade bombeiral. Depois de 
sofrer um grave acidente, há cerca de 

um ano, os médicos aconselharam-no a 
praticar muito exercício físico. 

Surgiu então esta nova aventura na vida 
do bombeiro vimaranense: percorrer ma-
ratonas. Tudo começou na EDP Running 
Wonders em Guimarães. Muitos ainda se 
recordam de ver o vimaranense a cortar 
a meta vestido de bombeiro com a filha 
ao colo. Depois desta prova, este novo 
mundo tomou proporções que André não 
imaginava.

Com a participação no Bombeiros de 
Elite, em Braga, e no Survival Fire-
fighter Challenge, na Maia, André Fer-
nandes chamou a atenção dos olhares 
europeus. 

Depois de também percorrer Viseu e 
Coimbra, o vimaranense participou na 
Firefighter Combat Challenge, uma das 
provas mais exigentes para bombeiros, 
na Bélgica, em que participaram cerca de 
300 voluntários. André Fernandes clas-
sificou-se no top 20. "Estava com medo, 
mas emocionei-me no final", contou 
André Fernandes.

A próxima prova está agendada para 24 
de novembro, em Évora, onde irá decor-
rer "uma espécie de homenagem aos 
Bombeiros de Portugal", referiu.  

Mais à frente, a Europa está novamente 
à vista, com provas na Alemanha, Itália, 
Inglaterra e França.

Edificio dos Bombeiros Voluntários - Caldas Das Taipas  •  Telf: 253 579 824 / 960 368 993  •  WWW.CEFTAIPAS.PT
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Antes de escrever este texto tive de 
investigar primeiro quem é uma perso-
nagem chamada Maria Leal. Pergun-
tando, fui quase demolido: o quê! Não 
sabes quem é a Maria Leal? Em que 
mundo é que vives? Percebo: o defeito 
é meu. Há muito que me desliguei de 
um certo mundo de produz coisas, 
que de tão novas e inverosímeis, me 
parecem impossíveis. Por isso quando 
vi uma reportagem na televisão SIC não 
me apercebi imediatamente da doença 
que me era servida. Mas interessei-me. 
Parece que a Maria Leal, assim tratada 
como artigo definido e tudo, é uma 
dessas personagens que emergem do 
nada, trazendo consigo nada, passando 
a ser apreciadas por nada e, do nada, 
passam a existir e a ser apreciadas, 
habitando o espaço público como gente 
“famosa”. Outrora a fama era atributo 
apenas aplicável a uma outra casta 
de gente. Nomeadamente classificava 
quem se distinguia positivamente. A 
distinção pela falta de gosto e pelo lado 
negativo da existência parece ser, em 
si, uma negação. Pois, Maria Leal é, ao 
que se afirma, “famosa”. 

Tentando perceber, nomeadamente, 
acabar com a minha ignorância acerca 
do fenómeno lancei-me no conheci-
mento desta figura. Vi uma série de 
vídeos e, entre entrevistas e cantorias. 
Com um grunhido denominado “Dialetos 
de Ternura” ganhou um relevo e uma 
audiência fantástica sendo requisitada 
pelas televisões como “artista” a que 
a própria afirma ser uma carreira. É 
fantástico ver o beautiful people da TV 
pulando, animada, com a cantorias do 
embuste. Pois, depois de feita a partir do 
nada, Maria Leal foi agora desfeita pelo 
mesmo meio televisivo que a ajudou a 
ser conhecida. A sua destruição como 
artista precedeu a destruição, pelas 
próprias mãos, de um milhão de euros, 
séquito de um casamento com uma 

figura inimputável herdeira da pequena 
fortuna. Não deixa de ser assaz impor-
tante notar que, tendo sido criada pelas 
redes digitais, acabou por ser destruída 
por um meio clássico. O que, mais uma 
vez, quer dizer que as redes digitais 
são acríticas. Conseguem fazer mas é 
preciso a mediação para as colocar a 
nu e expulsar os embustes colocados 
alegremente no espaço público.    

Maria Leal serve neste introito como me-
táfora do triunfo da ignorância. Estamos 
a viver o tempo das práticas distópicas. 
“Animal Farm”, obra de George Orwsell 
escrita em 1945 que aborda o poder 
exercido por suínos já esteve mais longe 
das práticas. A sua outra obra, “1984”, 
escrita em 1947 antecipava a existência 
de um “Big Brother”, dispositivo sempre 
presente em qualquer ato do cidadão. 
Nas duas obras, Orwell expõe, com 
inegável imaginação, a vivência sob 
opressão e autoritarismo e a tragédia da 
vida debaixo de práticas totalitárias. Esta 
visão, originalmente, apenas alocada ao 
estado de imaginação e criação, não an-
tevia a possibilidade das práticas. Orwell 
aborda sociedades indesejáveis. Im-
possíveis. Utopias ao contrário. Surgem 
assim as distopias. Enquanto utopias 
guiam o desejo, distopias mostram o 
indesejável. Como as distopias se estão 
a acercar da realidade e as utopias a 
afastarem-se dos nossos desejos devia 
incomodar-nos.

É sabido: há mal na ignorância. Maldade 
travestida de inocência. Por isso a bana-
lidade da ignorância não anda longe da 
banalidade do mal que Hannah Arendt 
viu na forma simples e convicta com que 
Eichmann se defendia em Jerusalém. Ele 
seria um simples cumpridor de ordens 
atravessado no destino dos milhões de 
judeus mortos. Não era culpa sua. Era 
culpa dos chefes. Pois, nesta voragem 
enquanto se desresponsabiliza das 

ARTIGO DE OPINIÃO

A BANALIDADE
DA IGNORÂNCIA
TEXTO: ESSER JORGE SILVA • FOTOGRAFIA: JOAQUIM LOPES

consequências, a ignorância afirma o 
seu poder de executante. Instala-se aqui 
a noção de ignoracialismo como forma 
de autoritarismo. E, na medida em que já 
não há decoro e o espaço público abre-
-se desmesuradamente ao boçal, ao tri-
vial, ao bacoco, ao ignaro, ao analfabeto, 
ao néscio, ao obtuso, ocupando-se com 
Zés Cabras, Homens de Luta, Marias 
Leais, e quejandos, o mundo mostra a 
sua predisposição para a aceitação do 
ignorancialismo como modo de existir.

O ignoracialismo fará do Brasil a próxima 
vítima coletiva. Um belicista declarado, 
machista orgulhoso, racista ignóbil e 
misógino asqueroso, é presidente da 
República Federativa do Brasil, país com 
207 milhões de habitantes. A figura é, 
em tudo, uma espécie de Maria Leal da 
política. Trata-se de um ignorante, boçal, 
ridículo. Um Trump para pior. Uma ne-
gação que tem como programa político 
autorizar a polícia a matar, perseguir 
homossexuais, banir adversários, justifi-
car o estupro, rebaixar mulheres, separar 
raças… Como muita gente me tem recor-
dado – recorrendo à noção minimal da 
democracia – ele foi eleito por milhões 
de eleitores. É a democracia, dizem. 
Será assim sem dúvida. E essa é, talvez, 
a primeira questão: como chegamos 
até ao ponto de aceitarmos coletiva-
mente abjeções como solução comum? 
Parafraseando William Shakespeare 
em Hamlet, “algo vai mal no reino do 
Dinamarca”. Troque-se a Dinamarca pelo 
Brasil. O mundo atual está a ser muito 
cruel deixando que o mal se imponha 
através da banalidade da ignorância.     

Esser Jorge Silva  Sociólogo

A Remax Vitória conta com mais vito-
riosos, que decidiram mudar de vida e 
abraçar um projeto na área imobiliária.

Ser vitorioso é trabalhar numa equipa 
coesa, jovem e dinâmica, com ideias 
fora da caixa. Entrar numa equipa alta-
mente premiada é estimulante, graças 
a uma formação contínua e ao acom-

panhamento dos diretores comerciais.

Na Remax Vitória cresce-se com liber-
dade, com tudo que é necessário para 
vencer. Em Guimarães, Santo Tirso e 
Trofa, a empresa fica sediada em locali-
zações priveligiadas.

O consultor decide o seu horário e o 

seu ordenado, podendo sempre chegar 
mais longe. Os desafios são recom-
pensados com prémios acrescidos e, 
em qualquer situação, os vitoriosos 
podem contar com o seu broker, Filipe 
Carvalho.

No final de contas, a vitória é saborosa 
quando se trabalha em equipa.

Jorge Ferreira
31 anos

José Meireles
36 anos

Rui Henriques
37 anos

Natural de Fafe, Jorge Ferreira chega 
à Remax Vitória e ao setor imobiliário 
depois de exercer o cargo de Coor-
denador de Perecíveis, noutra área 

de atuação. O gosto pelo imobiliário, 
a formação ministrada rela Remax 
Vitória e seriedade e profissionalis-
mo demonstradas convenceram-no 

imediatamente. O objetivo passa 
agora pela consolidação como 

consultor imobiliário de excelência. 
Até ao momento, Jorge mostra-se 
satisfeito com a experiência: "os 

objetivos propostos até agora foram 
atingidos", diz.

De Santo Tirso chega José Meireles, 
ex-instrutor de musculação/personal 
trainer. O gosto pelo ramo imobiliário 
de forma a encontrar a solução para 
agilizar os seus contatos foram os 
argumentos que o convenceram a 
entrar na área. O tirsense procura 

atingir os vários objetivos pessoais, 
entre os quais "melhorar e aumentar 
a versatilidade". Em jeito de balanço 
dos primeiros tempos de trabalho, 

José afirma que "está a correr bem" 
e que "as ideias começam a ganhar 

uma estrutura, com etapas para 
superar e alcançar o pretendido".

Vimaranense de gema, Rui Henri-
ques ingressou na Remax Vitória 
depois de exercer a profissão de 

responsável logístico de produtos 
nutricionais. A constante aposta na 

formação por parte da Remax Vitória 
e o gosto pelo mercado foram as 
razões para a mudança. Rui pre-
tende ajudar o maior número de 

clientes possível e atingir um nível 
de excelência, enquanto se dedica 
aos três filhos menores. Até agora, 
a integração tem sido "fácil", graças 
à formação inicial e ao "espírito dos 

colegas de trabalho", afirma. 

MUDAR DE VIDA COMPENSA
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PROTOCOLO PARA A CEDÊNCIA DO ESTANDARTE AO ARQUIVO MUNICIPAL ALFREDO PIMENTA 
CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES E O EXÉRCITO.

ESTANDARTE DO REGIMENTO DE INFANTARIA 20
ESTÁ DE REGRESSO A GUIMARÃES

DIA DO EXÉRCITO

FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

“O Estandarte do Regimento de Infan-
taria 20 fica em boas mãos”. Foi desta 
forma que o Coronel Luís Albuquerque, 
diretor do Museu Militar de Lisboa, 
assinalou a sessão de protocolo para 
a cedência do Estandarte à Câmara 

Municipal de Guimarães, numa cerimó-
nia que decorreu dia 25 de outubro, no 
âmbito das comemorações do Dia do 
Exército.

O protocolo visa a cedência temporária 

do Estandarte do Regimento de Infan-
taria 20 (RI20) ao Arquivo Municipal Al-
fredo Pimenta por um período de cinco 
anos, renovável automaticamente por 
períodos anuais. A Câmara Municipal de 
Guimarães compromete-se a efetuar o 
restauro do estandarte no período de 
18 meses.

A cerimónia, que decorreu no Paço dos 
Duques de Bragança, foi carregada de 
enorme simbolismo e marcou o regres-
so do Estandarte às origens, ao fim de 
várias dezenas de anos.

Em representação do Município, o verea-
dor Fernando Seara de Sá sublinhou que 
“esta é uma forma de homenagear o 
esforço dos soldados que fizeram parte 
do Regimento e combateram na I Guerra 
Mundial”, evocando ainda “soldados 
esses que foram reconhecidos pela sua 
honra, bravura e coragem”. Seara de 
Sá mencionou também o empenho de 
Carlos Sousa e a Casa da Memória, na 
pessoa de Catarina Pereira, permitindo a 
concretização do momento que assina-
lou, também, o Dia do Exército.

As Festas Nicolinas estão à porta e as 
caixas e os bombos já estão prontos 
para as festas estudantis vimaranen-
ses. A Casa dos Bombos – Peixoto 
Costa, situada em Creixomil, já trabalha 
desde janeiro, para que tudo esteja 
impecável.

Inspirado pelo avô, Maurício Costa deci-
diu montar o seu próprio negócio ligado 
às caixas e aos bombos. O gosto surgiu 
quando era bem pequeno, e era tanto, 
que um dia decidiu desmontar uma 
caixa e perceber que tipo de materiais se 
gastam. “A partir daí comecei a procurar 
fornecedores, ver tipos de caixas e bom-
bos. E foi assim que começou”, conta 
Maurício, à Mais Guimarães.

Os clientes da Casa dos Bombos – Pei-
xoto Costa chegam até ao estrangeiro, 
para onde vários emigrantes levaram 
esta tradição. Ao longo do ano, para 
miúdos de cinco anos ou graúdos de 80, 
não falta trabalho.

O objetivo passa por ter um toque per-
feito nas Nicolinas, ou então só na noite 
do Pinheiro. “O toque perfeito passa 
por ter as peles bem secas, com uma 
boa afinação da caixa. Nem sempre a 
caixa mais esticada é a que toca melhor. 
Também vem muito da qualidade das 
peles. Uma boa pele faz um bom toque”, 
explica Maurício.

Uma caixa pode demorar até quatro 
horas a ser elaborada, mas a curtição 
das peles começa logo em janeiro. Em 
julho, a Casa dos bombos já tem todas 
as caixas e bombos totalmente pron-
tos, para que cheguem às Nicolinas em 
perfeito estado.

Maurício Costa garante que nunca 
deixou nenhum cliente “na mão”, traba-
lhando mesmo até às 22h00 na noite do 
Pinheiro. O proprietário pede para que as 
pessoas o procurem com a máxima an-
tecedência possível, para que o trabalho 
possa ser feito com toda a qualidade.

CASA DOS BOMBOS
PEIXOTO COSTA

Calçada Sra. da Luz, Creixomil
4835-093 Guimarães • Tlm:  910 652 052
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A CONTAGEM DECRESCENTE PARA A MELHOR 
ALTURA DO ANO JÁ COMEÇOU. A FESTA 
ESTUDANTIL MAIS ANTIGA DO PAÍS COMEÇA 
NO FINAL DESTE MÊS, MAS AS CAIXAS JÁ 
ESTÃO AO SOL E OS RESTAURANTES JÁ ESTÃO 
QUASE CHEIOS PARA O DIA 29.

FESTAS NICOLINAS
NOVEMBRO É SINÓNIMO
DE TRADIÇÃO

CULTURA

TEXTO: LUÍSA NOGUEIRA

Uma tradição que não escolhe idades 
e que cria em todos os vimaranenses 
um entusiasmo que não se explica, 
mas que é orgulhosamente sentido. As 
Festas Nicolinas já dispensam apresen-
tações, mas nunca é demais falar do 
evento mais emblemático da cidade-
-berço.

Embora o início das festividades seja 
apenas no penúltimo dia de novembro, 
os preparativos já se fazem ao longo do 
mês.

Com a Comissão de Festas deste ano 
já escolhida, seguem-se as moinas, em 
que apesar do toque diferente, dá para 
entrar no ritmo e preparar as mãos e os 
braços para a noite mais longa do ano.

Caixas e bombos preparados, cami-

sa branca, lenço tabaqueiro e mitra 
(o famoso barrete) vestidos e fica-se 
pronto para mais uma edição das Festas 
Nicolinas.

Pinheiro (29 de novembro)
Não é a festividade mais antiga desta 
tradição, mas é sem dúvida a que reúne 
mais estudantes, novos e velhos, e 
também é a que atrai mais visitantes. 
Depois das papas de sarrabulho e dos 
rojões, e ainda com o vinho verde atrás, 
o destino é o Castelo, para a partida do 
cortejo. Com as juntas de bois a arrastar 
o pinheiro pelas ruas da cidade, ao som 
do toque nicolino, estudantes de várias 
gerações unem-se em euforia até o 
pinheiro ser enterrado.

Novenas (01 a 07 de dezembro)
São um conjunto de cerimónias religio-

sas que consiste em que sejam celebra-
das nove missas antes de uma qualquer 
festividade. As Novenas também têm 
caráter solidário, pois é aqui que os Ni-
colinos recolhem alimentos para depois 
doarem à Casa dos Pobres. 

Posses / Magusto (04 de dezembro)
Nesta festividade, apenas participam 
os estudantes da Comissão de Festas, 
que são quem tem obrigação de pedir 
os “comes e bebes” com que depois vão 
presentear a população, no Magusto. 
Nesse cortejo, eram acompanhados pela 
população e por uma banda de música 
que por todo o percurso toca o “Hino 
Escolástico”, também designado como o 
hino das Nicolinas.

Pregão (05 de dezembro)
Uma das festividades nicolinas mais 

marcantes. Um dos dez elementos da 
Comissão de Festas, geralmente, o mais 
eloquente do grupo, é o escolhido para 
apregoar um texto satírico, escrito por 
novos ou velhos nicolinos. O Pregão é 
recitado em cinco pontos da cidade, por 
onde se deslocam em cortejo os estu-
dantes ao som do “Toque do Pregão”.

Maçãzinhas (06 de dezembro)
Em pleno dia de S. Nicolau, decorrem 
as Maçãzinhas, um número dedicado 
às raparigas. Sendo também uma das 
festividades mais assistidas, este é um 
número de romantismo. As meninas 
enchem as janelas do centro histórico, 
enquanto os estudantes, com as suas 
lanças já preenchidas de fitas com men-
sagens, entregam as maçãs às meninas, 
que retribuem o gesto com uma prenda.

Danças S. Nicolau (06 de dezembro)
Com os altos e baixos que foram tendo 
ao longo dos anos, houve períodos em 
que não foram mesmo realizadas. Atual-
mente, realizam-se no Centro Cultural 
Vila Flor. As suas origens estão ligadas 
à necessidade de angariar fundos para 
a instituição e manutenção do culto de 
S. Nicolau, construção da sua Capela 
e demais obrigações impostas pelo 
levantamento da sua Irmandade. Essa 
necessidade levou à realização de repre-
sentações e danças.

Roubalheiras (sem data agendada)
Baseada numa tradição da noite de S. 
João, os estudantes espalham-se pela 

cidade sorrateriamente, pela madrugada 
fora, e fazem mudar de lugar as mais va-
riadas coisas, que aparecem de manhã 
no largo do Toural. Este número foi re-
tirado durante um tempo das Nicolinas, 
mas em 1994 regressaram. As Rouba-
lheiras atualmente não têm uma noite 
certa para decorrer, mas as autoridades 

são avisadas previamente.

Baile Nicolino (07 de dezembro)
É o último número das Festas Nicolinas. 
Os estudantes vestem-se a rigor para 
este baile de gala. Este é o momento de 
despedida das Festas Nicolinas daquele 
ano.
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BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
EQUIPADOS COM NOVOS FATOS NOMEX

“Sem estes fatos não conseguiríamos 
prestar um bom serviço à população. 
É um equipamento fundamental para 
o combate aos incêndios urbanos e 
industriais”, disse ao Mais Guimarães, 
Bento Marques, comandante dos Bom-
beiros Voluntários de Guimarães, no 
momento da entrega do fato Nomex. 

Para o comandante, “estes fatos são 
muito importantes para a corporação 
porque são bastante caros e a institui-
ção não consegue suportar os custos de 
renovação necessários. Os que temos 
foram já comprados em 2009. Este é 
um fato de primeira intervenção em 
incêndios urbanos e industriais e temos 
a consciência que, com eles, os homens 
conseguirão chegar mais perto, com 
melhores condições para executarem 
o combate ao incêndio, e também com 
maior segurança. Estes são fatos de 
topo, de última geração, naturalmente 
são tecnologicamente mais avançados 
que os que adquirimos em 2009. Os 
bombeiros, estando bem equipados e 
bem formados, como é óbvio, conse-
guem melhores resultados no combate 
aos incêndios”, afirmou Bento Marques, 
comandante.

“Ao apoiar os Bombeiros Voluntários do 
concelho, dotando-os de melhores equi-
pamentos de proteção individual, contri-
buímos para a melhoria da atuação dos 
bombeiros em situações de emergên-
cia”, referiu ao Mais Guimarães Castro 
Antunes, administrador da Dipe Imobi-
liária. Relativamente ao gesto da Dipe 

ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS, PELA DIPE IMOBILIÁRIA E JUNTA DE FREGUESIA DE AZURÉM, DECORREU 
NO QUARTEL DA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE GUIMARÃES.

Imobiliária, o comandante gostaria de 
o ver replicado por outras empresas ou 
instituições. “É de louvar esta iniciativa, 
que gostávamos que fosse repetida por 
outros, de apoio a uma causa que deve 
ser assumida como sendo de todos”, 
acrescentou Bento Marques.

Já Diogo Antunes, da Dipe, aproveitou 
igualmente para mostrar a sua gratidão 
a todos os bombeiros que diariamente 
zelam pelo bem-estar dos vimaranen-
ses:  "Devemos-lhes a tranquilidade que 
conseguimos viver no dia-a-dia, pois 
sabemos que, sendo necessário, eles 
estão lá, em qualquer lugar, a qualquer 
hora, para nos valer. A Dipe não poderia 
ficar indiferente. Assumimos, com boa 

vontade, a nossa quota-parte de res-
ponsabilidade social”. 

A Junta de Freguesia de Azurém “cons-
ciente da importância da colaboração 
institucional que deve existir entre as 
entidades, e o apoio que deve ser dado a 
estes homens e mulheres para que pos-
sam apoiar as populações com a maior 
segurança possível” entregou também 
em outubro um fato Nomex aos Bom-
beiros Voluntários vimaranenses.

Castro Antunes, presidente da Junta, 
acrescentou que “é um dever das popula-
ções apoiarem os seus bombeiros e lem-
brarem-se deles não só nos momentos 
em que o infortúnio lhes bate à porta”.
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A Alameda de S.Dâmaso, bem no centro 
da cidade, foi o local escolhido para o 
Mercado de Natal, e estará devidamen-
te decorada com motivos natalícios. O 
município pretende oferecer animação 
alusiva ao imaginário da época e dispor 
de vários espaços de comercialização 
de produtos.

Com esse propósito serão concessio-
nados a associações e/ou coletividades 
ou entidades privadas, gratuitamente, 
stands para a comercialização de pro-
dutos nas áreas do artesanato, têxteis, 
alimentação e bebidas, produtos infantis, 
comércio de livros e artigos de papelaria, 
decoração, entre outros. “Guimarães, 
Cidade Natal” promete animar a época 
natalícia na cidade-berço.

O MUNICÍPIO VAI REALIZAR, ESTE ANO, O EVENTO “GUIMARÃES, CIDADE NATAL” ONDE SE INCLUI UM 
MERCADO DE NATAL, QUE PRETENDE TRANSPORTAR OS VISITANTES AO UNIVERSO NATALÍCIO. 

GUIMARÃES
CIDADE NATAL

ÉPOCA FESTIVA

FOTOGRAFIAS: JOÃO BASTOS
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SER UM TURISTA NA PRÓPRIA CIDADE, FOI O LEMA DE MUITOS VIMARANENSES. A OITAVA EDIÇÃO DO 
GUIMARÃES NOC NOC ABRIU DEZENAS DE CASAS DO BERÇO. A ARTE NO SEU MELHOR FOI O CONVITE 
E MILHARES DE PESSOAS RESPONDERAM À CONVOCATÓRIA. 

NOC NOC 2018
GUIMARÃES ABRIU AS PORTAS À CULTURA

CULTURA

TEXTO E FOTOGRAFIAS: LUÍSA NOGUEIRA

Certamente, todos já passamos por 
casas no centro histórico de Guimarães 
e perguntamo-nos como seriam no seu 
interior, ou até queríamos ver algum 
espetáculo ou exposição mas nem 
sempre poderíamos comprar o bilhete. 

Durante o fim-de-semana prolongado, 
de 05 a 07 de outubro, a cultura apro-
ximou-se da comunidade na sua forma 

mais pura e milhares de vimaranenses 
e visitantes não perderam o festival 
itinerante da cidade-berço, ao visitar 
dezenas de casas e de espetáculos, 
com um roteiro recheado de surpresas.

A oitava edição do Guimarães noc 
noc juntou 218 projetos e 350 artistas. 
A próxima edição já é esperada com 
grande entusiasmo.

ENTREVISTA

CAFÚ
NATURAL DE GUIMARÃES, TEM 
NA SUA ESTREIA ENQUANTO 
SÉNIOR PELO VITÓRIA UMA 
DAS GRANDES RECORDAÇÕES 
DA SUA VIDA. ATUALMENTE 
A JOGAR NA POLÓNIA, 
CAFÚ AMBICIONA CHEGAR 
À PREMIER LEAGUE MAS 
GARANTE QUE GOSTAVA DE 
VOLTAR A VESTIR A CAMISOLA 
DO REI.
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“GOSTAVA DE GANHAR
ALGUMA COISA

PELO VITÓRIA"
TEXTO: LUÍS FREITAS E JOANA QUINTAS • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

ESTREOU-SE PELO VITÓRIA, ENQUANTO SÉNIOR, FRENTE AO GIL VICENTE E PISOU PELA PRIMEIRA VEZ O 
RELVADO DO D.AFONSO HENRIQUES FRENTE AO PENAFIEL. ATÉ HOJE, ESSAS SÃO MEMÓRIAS "ÚNICAS". 

DEPOIS DE UMA EXPERIÊNCIA MENOS POSITIVA EM FRANÇA, VIVE DIAS FELIZES NA POLÓNIA. 

Isso preocupa-te?

Neste momento não, porque ainda 
sou novo. Tenho 25 anos. Mas é óbvio 
que daqui a cinco anos, quando 
chegar aos trinta, já vais para uma fase 
mais terminal e aí claro, penso eu, a 
preocupação será outra. Mas agora não, 
agora é disfrutar, estou na flor da idade, 
estou com força, quero é ir daqui para o 
Manchester, ou para o Real Madrid ou 
Barcelona. Agora não penso nisso, mas 
um dia vou ter que pensar.

Sempre tiveste o sentimento vitoriano. 
Como é entrar no D. Afonso Henriques 
para defender o emblema do Vitória?

É algo único. É algo que não consigo 
transmitir, não consigo descrever o 
que sinto quando entro na relva do D. 
Afonso Henriques para jogar. Depois 
claro, com o passar do tempo, à medida 
que jogas lá um, dois, trinta jogos… mas 
nunca mais me esqueço quando fiz o 
meu primeiro jogo lá, sentia mesmo que 
era ali que eu queria estar, que tinha 
sido para isso que lutei, com isso que 
sonhei, era um objetivo ser profissional 
do Vitória e felizmente consegui cedo, 
com 21 anos e foi algo único. Não é 
novidade para ninguém que o Vitória é 
o meu clube do coração e tenho muitas 
memórias. Será um clube ao qual, com 
certeza, gostava de voltar um dia.

Lembras-te do primeiro jogo que 
jogaste em casa, enquanto sénior, pelo 
Vitória?

Lembro-me. Foi contra o Penafiel, 
ganhámos três zero. Não estava 
nervoso, estava com aquela ansiedade, 

mas era positiva, queria muito estrear-
me. Mas nervosismo não, pelo menos 
que me lembre. É mais a vontade, a 
adrenalina.

E como foi depois a adrenalina de 
marcar o primeiro golo pelo Vitória, no 
Bessa, no último minuto?

Sim, foi aos 88 ou aos 89. Foi 
espetacular por um conjunto de coisas, 
porque o Vitória já não ganhava lá, não 
sei se há catorze anos. Estamos a falar 
de estatísticas, vale o que vale, mas 
o Vitória já não ganhava lá há muito, 
contra um eterno rival e na casa do 
eterno rival decides um jogo, com o meu 
primeiro golo enquanto profissional. Foi 
algo muito especial.

Como classificas os três anos que 
viveste em Guimarães enquanto 
sénior?

Foi muito positivo. Muito positivo 
era ganhar o campeonato. Quando 
estive na equipa B conseguimos subir 
para a segunda liga, que era o nosso 
objetivo. Eu estava na equipa B do 
Vitória e treinava com a equipa A, nós aí 
tínhamos boa equipa, muito boa equipa, 
funcionava tudo muito bem. Depois no 
segundo ano, quando me estreei com o 
Rui Vitória, foi positivo porque ficámos 
em quarto lugar e no ano seguinte 
estávamos a fazer os play-offs para as 
competições europeias. Foi a minha 
estreia com o Rui Vitória, que marcou 
por ser a estreia como sénior enquanto 
jogador do Vitória e foi uma época 
positiva também. Eu destaquei-me e 
destacaram-se jogadores ainda mais do 
que eu.

Quem é o Carlos Miguel, fora dos 
relvados?

Não é fácil essa pergunta (risos). Sou 
uma pessoa sempre tranquila, bem 
disposta, uma pessoa de família, que 
gosta de estar em casa, sempre com 
a mulher e o filho a passear, de vez 
em quando tomar um cafézito com os 
amigos. É uma vida muito reservada, 
tranquila mesmo. Agora nem para a 
playstation dá, o meu filho assumiu 
aqui o comando (risos). Uma vida muito 
tranquila e muito simples, mesmo: casa-
treino, treino-casa, um café, não ando 
fora disso.

Voltando mesmo aos inícios, como 
surgiu esta alcunha de Cafú?

Foi um senhor, lá da minha terra, que 
deu o nome Cafú ao meu irmão, não 
a mim. Como o meu irmão era o Cafú, 
depois eu era o Cafú júnior e, com isto 
do futebol, acabei por levar o nome mais 
alto. Mas a verdade é que o verdadeiro 
Cafú é o meu irmão. Surgiu assim, eu 
tinha cerca de três anos, na altura, e 
nunca me importei de perceber a razão, 
nem nunca perguntei ao meu irmão. 
Talvez ele saiba melhor do que eu.

A vontade de jogar futebol, surgiu 
cedo?

Sempre quis ser jogador. Sempre 
mesmo, e nunca quis outra coisa. O vício 
começou muito cedo, desde os cinco 
anos, e pronto, era sempre bola, bola e 
bola. Sempre tive isso bem delineado, 
nem me deu tempo sequer de eu pensar 
em outra coisa. Agora sim, uma pessoa 
pensa o que vai fazer daqui a dez anos.

Houve muito valor a subir da equipa B, 
que começaram bem e seguraram o 
lugar...

Exatamente, exatamente. No fundo, 
funcionou tudo bem desde o início. 
Na segunda época já não funcionou 
tão bem, ficámos em décimo e pronto, 
a nível coletivo não foi um ano tão 
positivo, mas foi um ano em que, 
a nível individual, me correu bem. 
Consegui dar o salto para França.

Que treinador te marcou mais, Rui 
Vitória ou Sérgio Conceição?

Os dois marcaram-me pela positiva, 
não posso ser injusto. O mister Rui 
Vitória lançou-me na primeira liga, 
o mister Sérgio Conceição foi o que 
conseguiu tirar mais de mim, conseguiu 
espremer mais as minhas qualidades. 
Os dois marcaram-me pela positiva, 
sinceramente.

Foste internacional pelas camadas 
jovens portuguesas. O que achas que 
faltou para conseguires chegar ao pata-
mar seguinte, da seleção A?

Para mim não faltou nada, porque 
ainda vou a tempo suficiente. Naquela 
fase de transição não sei. É óbvio que 
tens objetivos na vida e sonhos, e um 
dos sonhos é representares a seleção 
nacional, do teu país. Mas não sonhava 
representar a seleção nacional aos 
20 ou aos 21 anos. Se representar 

aos 27, 28 ou aos 30… o José Fonte foi 
internacional com 32 anos, foi campeão 
da Europa. É uma ambição que tenho, 
não é um obsessão, mas é uma 
ambição. Mas mais do que jogar pela 
seleção do meu país, tenho a ambição 
de jogar em Inglaterra, na Premier 
League.

Porque é que te apaixona assim tanto 
Inglaterra?

Apaixona-me tudo. O futebol, o espírito 
à volta do futebol. Já sigo desde 
pequenino, ainda pouco tempo tive 
uma folga e foi com a minha esposa e 
o meu filho ver um jogo a Londres, fui 
ver o West Ham contra o Man Utd. Há 
pessoal que desde pequeno segue a 
Fórmula 1, outros é o basquetebol, eu é 
a Premier League. Encanta-me aquele 
envolvimento.

Como foi a experiência em França e o 
que correu menos bem para que não 
tivesse resultado?

Em França, fui no primeiro ano para o 
Lorient. Fui uma aposta do treinador 
que estava lá, que me foi buscar ao 
Vitória, só que no primeiro ano que 
estou em França começou tudo a correr 
mal. Quando trocaram de treinador, à 
11.ª ou 12.ª jornada, nós tínhamos talvez 
umas oito derrotas, uma coisa feia. 
Trocaram de treinador, como é normal, 
e o treinador que me foi buscar ao 
Vitória foi embora, eu era a aposta dele. 
Entretanto veio outro, eu continuei a 
jogar, e bem, mas a equipa continuava 
com maus resultados e tocou-me 
a mim sentar para experimentarem 
outro. No primeiro ano eu jogo seis 
meses no Lorient, a segunda volta 
da época quase não jogo e depois 
descemos e acaba por ser um ano 
negativo. Eu pessoalmente não tinha 
mostrado as minhas capacidades e 
queria continuar no país. No segundo 
ano vou para o Metz, recebi uma 
chamada deles porque um dos jogos 

pelo Lorient que me tinha corrido bem 
tinha sido precisamente contra o Metz. 
Então eles ligaram-me para ir para lá 
e disseram que o objetivo era ficar nos 
dez primeiros lugares. E eu fui, porque 
era o meu objetivo continuar na Ligue 
1. Mas pronto, foi um ano exatamente 
igual ao primeiro. Não jogava, chegou 
ao Natal e o treinador disse que não 
contava comigo, para eu procurar clube 
e aí eu disse 'Tenho que sair de França'. 
Surgiu o interesse do Legia e vim para 
a Polónia.

Como está a correr, na Polónia?

Esta aventura, desde que cá cheguei, 
está a correr bem. Não está a correr 
na perfeição, mas está a correr bem. 
O ano passado eu já cheguei a 27 de 
fevereiro, vi um jogo e comecei a treinar 
em março com a equipa. Tive aqui dois 
meses e, entretanto, a época acabava. 
Fomos campeões e ganhámos a 
Taça. No campeonato consegui ser 
importante nas últimas jornadas, na 
Taça fiz um golo na final, tudo muito 
rápido e a correr muito bem. Este ano 
tínhamos o objetivo de entrar na fase 
de grupos da Liga dos Campeões, não 
deu porque foi um fracasso, fomos 
arrumados por equipas mais fracas 
do que nós e, coincidência, as equipas 
que nos arrumaram entraram na 
fase de grupos. Entretanto mudamos 
de treinador no início da época, os 
treinadores aqui assinam um ano de 
contrato e podes ganhar o campeonato 
mas se não entrares na fase de grupos 
da Champions vais embora. Depois veio 
o Sá Pinto e desde que ele chegou a 
equipa melhorou muito em todos os 
aspetos: fisicamente, tecnicamente, 
em espírito de grupo. Foi sangue novo 
e, desde que ele chegou, tem corrido 
bem.

Ter a família aí, é fundamental?

É mesmo fundamental. Consigo 
comparar, em termos de estabilidade, 
com colegas que têm mulher e filhos e 
não estão cá. O ter a comida às horas, 
o ter ajuda na roupa lavada. Não falta 
nada e isso é importante. É muito bom.

Com que frequência vens a 
Guimarães?

Não é fácil, mas fui há pouco tempo. O 
Sá Pinto deu-nos uns dias de folga e 
deu para aproveitar. Uma pessoa está 
fora e quando tem um tempo dá aí um 
saltinho. Agora talvez só para o Natal.

Sonhas um dia voltar ao Vitória?

Eu gostava de terminar lá a carreira. 
Mas não gostava de terminar só por 
terminar, gostava de ganhar alguma 
coisa pelo Vitória. Não é voltar já 
“amarrado”, para isso não vou, é voltar 
em boa forma.

"SENTIA MESMO 
QUE ERA ALI 
QUE EU QUERIA 
ESTAR"
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A TER EM CONTA...

O Moreirense viu o seu equipamento 
principal ser considerado um dos mais 
bonitos do Fifa 19 pela conceituada 
revista “FourFourTwo”. O modelo, de 
origem 100% portuguesa, foi criado e 
desenvolvido em Vila Nova de Famalicão 
pela Casa das Taças que, na primeira 
liga,  veste também o Tondela. “A irre-
verência do nosso xadrez é sinónimo 

de conquistas”, escreveu o Moreirense 
na sua página oficial para assinalar o 
momento. "Como prova o equipamento 
da seleção croata, o xadrez é sempre 
a escolha correta. O design é um pou-
co estranho e os quadrados parecem 
dispostos ao acaso, mas funciona", pode 
ler-se na descrição online da revista 
aquando da divulgação.

Depois do bestseller "Prometo Falhar" 
ter sido adaptado ao cinema, chegou a 
vez das palavras de Pedro Chagas Frei-
tas entrarem no mundo do teatro. O livro 
"Repartição" foi adaptado aos palcos e 
estreou no sábado, 27 de outubro, no 
Auditório Fernando Pessa, em Lisboa. 
Este é um espetáculo da companhia 
Teatro Coelima que, tal como o autor, é 

vimaranense, e está integrado no festi-
val de teatro amador Oriente-se. O texto 
é uma sátira à sociedade atual e a uma 
repartição de finanças. A história começa 
quando um homem é chamado a uma 
sombria repartição de finanças para 
uma inspeção. Pedro Chagas Freitas fez 
questão de marcar presença no espetá-
culo de estreia.

MOREIRENSE
COM EQUIPAMENTO EM DESTAQUE

PEDRO CHAGAS FREITAS
DO PAPEL PARA O TEATRO

COMPRA CERTA IMOBILIÁRIA 
RENOVOU AS SUAS INSTALAÇÕES

O objetivo desta renovação é um só 
“proporcionar conforto e bem-estar, 
num espaço moderno e funcional a 
todos aqueles que nos visitam, sejam 
clientes ou parceiros de negócios, e 
também aos nossos colaboradores, a 
quem queremos proporcionar ótimas 
condições para desenvolverem o seu 
trabalho”, referiu à Mais Guimarães 
Natália Maia, administradora da imobi-
liária vimaranense.

Já com mais de 15 anos de atividade, a 
Compra Certa imobiliária foi, ao longo 
deste tempo, conquistando um lugar 
de destaque no ramo imobiliário. O 
segredo é, segundo Pedro Guimarães, 
“trabalhar todos os dias na procura das 
melhores soluções para todos aqueles 
que nos procuram. Esforçamo-nos por 
corresponder e, sempre que possível, 
superar até as melhores expetativas 
que tiverem relativamente aos negócios 
que querem concretizar. Por isso, são 
cada vez mais as pessoas que confiam 
na compra certa”.

Na festa de inauguração das reno-
vadas instalações, cheia de música e 
glamour, marcaram presença muitos 
“amigos da Compra Certa” e também 
Nélson e Susana, caras conhecidas da 
Cercigui, instituição de solidariedade 
vimaranense, com que a Compra Certa 
estabeleceu uma parceria. Aquando da 
concretização dos negócios, uma parte 
significativa da comissão de venda dos 
imóveis, 20% do valor reverte automati-
camente, para a instituição.

A ideia da parceria com a Cercigui surgiu 
em meados de julho de 2017 e é para 

IMOBILIÁRIA COMPRA CERTA - A sua casa em Boas Mãos
Avenida de Londres, 420, Guimarães • Tlm:  962 567 236 • geral@imobiliariacompracerta.com • www.imobiliariacompracerta.com

NA TARDE DO PASSADO DIA 27 DE OUTUBRO, A COMPRA CERTA IMOBILIÁRIA,
INAUGUROU AS SUAS RENOVADAS INSTALAÇÕES NA AVENIDA DE LONDRES EM GUIMARÃES.

manter, revelaram os administradores 
da Imobiliária. “É com imensa alegria 
que estabelecemos esta parceria com 
a Cercigui. Desde a primeira hora da 
empresa que está bem presente o 
sentimento de compromisso e de en-
volvimento autêntico com a sociedade 
vimaranense e as suas instituições".
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NO PASSADO DIA 03 DE OUTUBRO, GUIMARÃES DEU AS BOAS-VINDAS AOS ALUNOS DA 
UNIVERSIDADE DO MINHO. A LATADA TROUXE MILHARES DE ESTUDANTES AO BERÇO QUE 

MARCHARAM AS RUAS DO CENTRO HISTÓRICO, ENTRE LATAS, MÚSICAS E GRITOS DE PRAXE.

LATADA DA UMINHO
56 CURSOS ARRASTARAM LATAS PELO BERÇO

SOCIEDADE

TEXTO E FOTOGRAFIAS: LUÍSA NOGUEIRA

O largo da República do Brasil, a 
alameda de S. Dâmaso, o largo do 
Toural, a rua da Rainha D. Maria II, o 
largo da Oliveira, a praça de S. Tiago, 
a rua de Santa Maria, largo da Câmara 
e jardim do Carmo. Este foi o percurso 
percorrido pelos milhares de alunos da 
Universidade do Minho, no passado dia 
03 de outubro.

A tradicional Latada voltou à cidade-
-berço este ano, e a festa dos estudan-
tes em honra a Academia foi sentida 
em Guimarães e pelos vimaranenses.

A arrastar as latas que traziam presas 
ao próprio corpo, marcharam até à Tor-
re da Alfândega e ao largo da Câmara 
Muncipal, onde entoaram gritos de 
praxe, músicas do seu curso e também 
da cidade, e ainda pequenas represen-
tações em que criticavam temas atuais 
da sociedade.

Foram 56 cursos, da Universidade do 
Minho de Guimarães e Braga, que fes-
tejaram o início de mais um ano letivo. 
O curso de Eletrónica levou o prémio 
para acasa. 

A Latada é uma atividade cultural inte-
grada na Recação ao Caloiro. Durante 
essa semana, no Multiusos de Guima-
rães atuaramn nomes como Toy, Wet 
Bed Gang, Karetus e Bezegol.

O Tudenconta, situado na Av. D. João 
IV, tem grandes novidades, a pensar 
nos seus clientes, com duas coleções 
contemporâneas: urbana/industrial e 
escandinava.

Cada vez mais na moda, a coleção es-
candinava apresenta um estilo funcio-
nal, minimalista, moderno e sofisticado, 
centrado em torno de uma aparência 
calma e livre de desordem.

A conquistar o mercado estão as cole-
ções urbana/industrial, que mantêm à 
mostra as estruturas, os conduítes, o 
concreto e os tijolos. As cores neutras 
ou mais escuras são as mais usadas.

NOVAS COLEÇÕES

1. Mesa 140cmX90cm 135€   2. Cadeira 19,99€   3. Consola 90cmX30cm 89€
4. Mesa extensível 140/180cmX80cm 279€   5. Sofá Cama 198cmX82cm 249€   6. Mesa Vidro 100cm 59€ 

Av. D. João IV nº1049, 4810-532 Guimarães  •  geral@tudenconta.com  •  Tlf: 253 423 690
www.tudenconta.com  •  www.facebook.com/tudenconta
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Havia em tempos já idos,
Quando os animais falavam,
Certa raposa matreira,
Que todos os animais detestavam.

Procurava diariamente, muito divertida,
Alguém distraído para enganar!
E quem sabe até conseguir,
O almoço ou o jantar.

Havia uma vítima especial,
A preferida para ludibriar,
Era o velho corvo coitado.
A raposa gostava de o chatear.

Era velho mas vaidoso,
O corvo de bela figura.
Mas sempre que o elogiavam,
Perdia a compostura.

Ficava orgulhoso, todo inchado,
Quase parecia um passarão.
Mas depois de enganado,
Chorava, crocitava com depressão.

Pois uma bela tarde,
Quando o corvo procurava
Um ratito para comer,
Encontrou o que não imaginava.

Perdido no meio do caminho,
Bem redondinho e cheiroso,
Um amarelo queijinho
Com um ar bem apetitoso.

Sem fazer grande alarido,
E de voo elegante
Apanhou o belo queijinho perdido
E poisou numa árvore bem distante.

De queijo preso no bico,
Não podia o corvo o bico mexer
Se o deixasse cair
Logo haveria alguém para o recolher!

Foi então que apareceu
A velha raposa felpuda.
Sentindo o queijo cheiroso
Deparou-se com a situação bicuda.

O corvo num ramo empoleirado.
De queijo preso para não fugir.
Como seria o corvo enganado?
E o queijo para a raposa cair?

Decidiu começar um plano
Daqueles de espantar,
Eloquente falou a raposa
Para o corvo lá no alto burlar.

- Dom Corvo, Sua Excelência,
Vim aqui para confirmar,
O que pela floresta dizem
Que sua beleza é de pasmar!
 
- Com penas tão negras e puras,
De limpeza sem igual,
Brilham aos raios de sol,
Que beleza tão natural!

- Nada se parece sua senhoria,
Com aqueles outros seres alados,
Que exageram no colorido,
Para serem admirados.

- Ou outros, aqueles que tais,
Que chilreiam todo o dia,
Mas que quando o perigo surge,
Emudecem, ninguém pia!

O corvo ouvindo de si
Tão grandes e generosos elogios,
Estremeceu as penas negras,
De contente tinha calafrios.

Percebendo o rubor
Que ao bico do bicho aflorava,
Continuou a raposa matreira,
Na lengalenga que o corvo adorava.

- Porventura não quer sua excelência,
Para a minha beira descer?
Não sendo eu tão nobre assim,
Gostava de melhor o conhecer!

- Apreciar sua figura,
E seu belo canto também,
Venho cá baixo amigo,
Eu apenas lhe quero bem.

Apesar dos vários avisos,
Que ouvia desde sempre
Caiu mais uma vez na cantiga
E desceu da árvore o corvo inocente.

Não gostando de apressar
O jantar que o corvo poderia ser,
A velha raposa matreira,
Coisas do corvo quis saber.

- Por onde viajou vossa Excelência?
Antes de na floresta aparecer.
Foi por ventura o senhor Dom Corvo,
De um imperador convidado para 
comer?

- É que animal tão esbelto e seguro,
Só poderia ser amigo de imperador,
Conheceu mundo, viveu aventuras,
A vida em todo o seu esplendor.

E os elogios continuaram,
Um chorrilho de ilusões,
Que encheram de orgulho o corvo,
E o deixaram sem hesitações.

- Meu caro amigo diga-me,
Para a floresta não vai cantar?
É que ave de imperador,
Bela voz deve entoar!

E quando cansado de esperar,
Para aos elogios responder,
Eis que abre a boca o corvo,
E o queijo sente perder.

 
- Pois amigo corvo lhe digo,
Estou cansado de o enganar,
Venha aqui à minha beira,
Corvo com queijo para o jantar.

E sem poder fazer nada,
De um pulo foi caçado,
O corvo e o seu orgulho,
Com o queijo foi jantado.

QUEM CONTA UM CONTO

TEXTO: JÚLIO BORGES  IMAGEM: BÁRBARA CORREIA DA SILVA

O CORVO
E A RAPOSA
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Receber um artigo vindo de um país 
extracomunitário pode transformar-se 
numa prova de esforço que implica 
conhecer a legislação, enfrentar bu-
rocracias e custos, e ainda lidar com a 
(elevada) possibilidade de a encomen-
da ficar retida na alfândega. Eis um 
passo-a-passo para o auxiliar na – por 
vezes complicada - missão que come-
ça com um simples gesto em frente ao 
computador.

O que precisa de saber antes de com-
prar 

A tomar nota antes de comprar um 
artigo através da internet: em regra, 
sempre que adquirir um produto vindo 
de um país de fora do Espaço Econó-
mico Europeu (EEE), que inclui União 
Europeia, Noruega, Islândia e Listenstai-
ne, terá de pagar IVA. Quanto – 6% ou 
23% – vai depender do bem em causa. 
Os livros, por exemplo, pagam 6%; já as 
roupas estão sujeitas à taxa máxima.
Atenção que o IVA não incide apenas 
sobre o valor do artigo, mas também 
sobre as despesas e o seguro de trans-
porte (caso existam), e ainda direitos 
aduaneiros. 

A fatura pode ainda aumentar (e 
aumenta, na maior parte dos casos) 
por causa dos direitos aduaneiros, que 
também variam consoante o artigo. Há 
produtos isentos, novamente os livros, 
e outros taxados a quase 17%, como 
um par de sapatos. Tabaco, bebidas 
alcoólicas, combustíveis e perfumes 
estão sujeitos a mais impostos.

Livres de pagar o que quer que seja só 
as encomendas de valor global (conteú-
do e portes) abaixo de 22 euros. Acima 
deste valor, e até aos 45 euros, só ao 
IVA não escapam. Isto de particular 
para particular. Se a mercadoria tiver 
sido comprada a uma empresa, o limite 

de 45 euros passa para 150 euros.
Não clique em “comprar” antes de 
fazer estas contas

Apesar de haver algumas plataformas 
que indicam os custos totais com a 
compra de algo vindo de fora do EEE 
(por exemplo, o eBay.com), saber 
calcular os direitos aduaneiros a pagar 
é meio caminho andado para não ter 
surpresas na hora de ir levantar a enco-
menda, e – muito importante - perceber 
se está a fazer uma boa compra. O ba-
rato, por vezes, acaba por sair bastante 
caro, por causa dos direitos aduaneiros, 
a que, nunca esquecer, ainda será pre-
ciso acrescentar o IVA. 

Antes de mais, há que consultar a 
pauta aduaneira, disponível no site das 
Finanças, onde constam as taxas dos 
direitos aduaneiros aplicáveis a países 
extracomunitários. Como chegar à 
pauta? Há que fazer alguma ginástica. 
Vá ao Portal das Finanças e clique em 
Alfândegas > Pauta Aduaneira > No-
menclaturas > Importação. Vai encon-
trar um campo de pesquisa onde deve 
indicar o artigo que pretende comprar. 

Seja persistente – mesmo –, porque 
o mais certo é ter de tentar vários 
termos até a busca dar um resultado 
útil. Por exemplo, não escreva “ténis”, 
nem “sapatilhas”, mas antes “calçado 
desportivo”. 

Encontrado o produto, clica no “código 
pautal” e surge a informação relativa às 
restrições, direitos aduaneiros e outros 
impostos a pagar. Clica em “Direitos” e 
encontra a respetiva taxa. 

Há, no entanto, uma escapatória a este 
labirinto, que é consultar a listagem 
das mercadorias mais habitualmente 
encomendadas pela internet. Quando 
estiver na página da pauta aduanei-

COMO SOBREVIVER
À ALFÂNDEGA

ESPAÇO DO CONSUMIDOR

FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

ra, clique em Perguntas Frequentes > 
Importações Via Internet – Impostos – 
Produtos Mais Frequentes. Na questão 
13 encontra a desejada lista.
A seguir, pega na máquina de calcular. 
Ao custo do artigo aplica-lhe a taxa 
aduaneira, e depois acrescenta-lhe o 
IVA. No final, ficará claro se a compra 
compensa ou não. 

A encomenda chegou

É muito provável que receba uma carta 
registada dos CTT com um aviso de 
desalfandegamento, onde é informado 
de que a encomenda foi sujeita a con-
trolo aduaneiro. Sim, foi mesmo aberta 
para verificação do seu conteúdo. Isto 
acontece apesar de, no invólucro, existir 
uma descrição do que está no interior e 
do seu valor, o que é obrigatório. 

Porque é que a mercadoria ficou retida 
na alfândega? Provavelmente, porque 
as autoridades consideraram que o 
que está descrito não corresponde à 
verdade. Os funcionários alfandegários 
costumam também virar mais os olhos 
para as encomendas de maiores di-
mensões. Ou ainda por ter sido enviada 
através de correio expresso.

Para este e outras questões poderá 
contactar-nos presencialmente na Ave-
nida Batalhão Caçadores 9 em Viana do 
Castelo, através do 258821083 ou pelo 
email deco.minho@deco.pt.
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A 21.ª EDIÇÃO DA FESTA DAS COLHEITAS VOLTOU A S. TORCATO. A RECRIAÇÃO DAS TRADIÇÕES LIGADAS AO 
VINHO, AO PÃO E AO SENHOR LEVARAM MILHARES ATÉ À VILA VIMARANENSE.

FESTA DAS COLHEITAS
RECRIA TRADIÇÕES LOCAIS

SOCIEDADE

TEXTO: JOANA QUINTAS FOTOGRAFIAS: JOÃO BASTOS

Fazem-se as vindimas, a desfolhada e 
até há espaço para uma missa campal. 
Recriar as tradições passadas para que 
continuem na memória das gerações 
futuras é o principal objetivo da Festa 
das Colheitas, que apelou à preserva-
ção da cultura durante três dias.

Dia do Vinho, Dia do Pão e Dia do Senhor 
dividiram a programação das festivida-
des da vila Torcatense. Este ano, foram 
três as novidades introduzidas, numa 
tentativa de melhorar a experiência dos 
visitantes: criação de uma zona de con-
forto, reforço da componente pedagó-
gica e introdução de uma componente 
gastronómica.

A presença de centenas de crianças na 
manhã do primeiro dia, sexta-feira, 12, 
deixou claro o interesse dos professo-
res em manter os alunos ligados à sua 
cultura local. "No caso das escolas o 
importante é mesmo as crianças terem 
contacto com a natureza e com as 
tradições que ainda persistem e dar-lhes 
a conhecer de onde vêm os produtos, 
qual a sua origem", explicou Manuela 
Vieira, professora no Centro Escolar de 
S. Torcato.

Também as restantes novidades pa-
receram ser do agrado dos visitantes, 
que se deslocaram aos milhares até ao 
Terreiro da Vila. "A aposta que fizemos 
na melhoria do conforto foi decisiva e le-
vou a que as pessoas fossem em massa. 
No domingo estivemos lá milhares de 
pessoas. Na componente gastronómica 
foram três dias onde desapareceu tudo 
o que tinhamos lá", revelou Bruno Fer-
nandes, presidente do Grupo Folclórico 
de S. Torcato.

"O IMPORTANTE É 
MESMO AS CRIANÇAS 
TEREM CONTACTO COM 
A NATUREZA E COM AS 
TRADIÇÕES QUE AINDA 
PERSISTEM"

Para o Grupo Folclórico de S. Torcato, 
o balanço da 21.ª edição da Festa das 
Colheitas não podia ser mais satisfatório. 
"É um balanço muito, muito positivo. 
Nós próprios nos surpreendemos com 
a adesão que tivemos durante os três 
dias", afirmou o presidente do Grupo 
Folclórico.

"No domingo foi uma coisa brutal, 
estiveram lá milhares de pessoas e, 
a meio da tarde, todo o vinho que 
tínhamos para oferecer, esgotou. 
Isto significa uma empatia grande do 
povo com esta festa", concluiu Bruno 
Fernandes.
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COMEMOROU O 22.º ANIVERSÁRIO
FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

O Cinecitta, um dos bares mais caris-
máticos da cidade berço, celebrou no 
passado sábado, 13 de outubro, o seu 
22.º aniversário, numa festa muito ani-
mada, apesar do mau tempo. Depois 
do encontro inicial, no Cinecitta Snack/
Bar, que contou com o habitual bolo 
de aniversário e oferta de espumante, 
a festa continuou no Século XIX, com 
muita música, bebida e, sobretudo, 
muita animação.

A festa juntou os rostos conhecidos do 
Cinecitta, que todos os dias trabalham 
em prol de quem visita este espaço, 
localizado bem no centro da cidade, 
na Praça de São Tiago. Este é o único 
espaço onde a presença num centro 
histórico Património Mundial é fundida 
com as especialidades gastronômicas 
inspiradas em variadas culturas do 
mundo. 

Poderá ser degustado desde saladas 
variadas e sandes até pastas italianas, 
tudo isto sobre uma presença vincada 
no cinema que faz recordar e deixa sau-
dade. A qualidade está garantida. 

Também aqui, o ambiente envolvente, 
com especial destaque para a ímpar 
esplanada situada sobre os centenários 
arcos históricos da cidade de Guima-
rães, é elevado com o desfrutar de uma 
boa e bem servida cerveja internacional, 
um bom vinho acompanhar com queijos 
da serra ou ate mesmo um Gin Tónico. 

Praça de São Tiago, 4800-445 Guimarães
Facebook.com/cinecittasnackbar
Tlm: 253 064 504 • www.cinecittasnackbar.com
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FORAM DOZE OS ATLETAS DE FORMAÇÕES VIMARANENSES CHAMADOS A VESTIR AS CORES
DA SELEÇÃO DISTRITAL DA AF BRAGA.

LOTE VIMARANENSE
NA UEFA REGIONS CUP

DESPORTO

TEXTO: JOANA QUINTAS • FOTOGRAFIAS:DIREITOS RESERVADOS

Huguinho
Berço SC 
24 anos

Chico
Berço SC 
21anos

Gostinho
Pevidém SC 

29 anos

Lopes
Brito SC 
24 anos

António
Berço SC 
27 anos

Nélson
Brito SC 
24 anos

Figueiras
Berço SC 
23 anos

Gil
Vieira SC 
23 anos

Costinha
Pevidém SC 

26 anos

Sau
Berço SC 
24 anos

Peitaça
Porto D'Ave 

25 anos

João André
Pevidém SC 

24 anos

Distribuídos por cinco equipas diferen-
tes, doze jogadores vimaranenses a 
atuar na Pró-Nacional foram cha-
mados a representar o distrito numa 
prova europeia.

Com o Berço a liderar as representa-
ções, com cinco atletas, Pevidém, com 
três, Brito com dois e Porto D'ave e 
Vieira com um cada, fecharam o lote de 
vimaranenses que rumaram à Irlanda do 
Norte para disputar a UEFA Regions Cup.

Para além da seleção anfitriã, a AF Bra-

ga defrontou também representantes 
da Rússia e da Macedónia.

No primeiro encontro, frente à seleção 
em representação da Irlanda do Norte, 
a AF Braga venceu por 1-2 com golos 
vimaranenses: Gostinho e Costinha. 
Diante da representante russa, o re-
sultado não foi além do emapte a uma 
bola e, com a Macedónia, a AF Braga 
venceu por 2-1, com mais um golo de 
Costinha. Devido à diferença de golos, 
a equipa não conseguiu o apuramento 
para a próxima fase.
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FUTEBOL À LUPA

A NECESSIDADE DE TER 
SÓCIOS INFORMADOS... UMA 
DAS ESTRADAS PARA O ÊXITO!

A NECESSIDADE DE OS ADEPTOS IREM 
ALÉM DO GOLO!

Dizem vários presidentes que certos 
assuntos são do foro interno dos clubes, 
sendo que alguns até usam o galicis-
mo neologístico de “voyeurismo” para 
definir os adeptos que querem ter uma 
informação mais concreta da vida dos 
clubes. Aliás, consideram que a maior 
parte da vida dos clubes  que presidem 
é absolutamente interna, devendo os 
adeptos, apenas, concentrarem-se em 
apoiar nos estádios.

Ainda, que tal, na verdade, seja o facto 
capaz de permitir aos adeptos as maio-
res alegrias, o futuro de um clube deve 
construir-se com sócios informados, ou 
com capacidade de acederem a locais 
capazes de os esclarecerem nas suas 
dúvidas!

A LIGA DE JURISTAS BÉTICOS...UM 
EXEMPLO!

Há algum tempo, na página digital que 
vamos mantendo, aludimos a um exem-
plo que é paradigmático do grau de in-
tervenção que os adeptos devem ter no 
clube e como devem procurar manter-se 
informados sobre os assuntos que vão 
sendo relevantes para a sua actualidade.

Falamos do Bétis de Sevillha, que, no 
seu seio, viu ser criada a Liga de Juristas 
Béticos.
Esta associação, composta por juris-
tas especialistas em diversas áreas, 
como direito civil, direito penal, direito 
comercial e direito urbanístico desem-
penhou um papel relevantíssimo na vida 
do clube. Tal, passou desde logo, por 
pugnar que as assembleias de accionis-
tas decorressem como devem suceder 
nas sociedades comerciais de modo 
pacífico (o que não sucedia) e abertas 
aos órgãos de comunicação social, para 
haver a máxima transparência possível. 
Além disso, predispunham-se a vigiar o 
desenvolvimento do acordo urbanístico 
celebrado entre o Betis e o Ayuntamien-
to de Sevilha, para que o mesmo se 

É NECESSÁRIO CRIAR UM CONJUNTO DE SÓCIOS VITORIANOS 
COMPLETAMENTE ESCLARECIDOS ACERCA DA VIDA DO CLUBE...
A BOLA QUE ENTRA NA BALIZA É IMPORTANTE, MAS NÃO PODE SER 
TUDO!

cumprisse sem que as verbas destina-
das à remodelação do estádio fossem 
afectas a outras obras.

A acrescer, a organização pretendia 
investigar a relação entre o clube e as 
demais empresas de Lopera, pois existia 
a suspeita que a SAD dos andaluzes 
serviria para financiar as restantes em-
presas deste.
E os objectivos deste grupo eram claros 
e passavam pelas palavras de Adolfo 
Cuéllar, líder do grupo, por "trabalhar 
para o Betis como advogados e juristas, 
mediante informações e assessoria 
jurídica àqueles adeptos que queiram 
manter determinadas relações com o 
conselho de administração do clube. As 
últimas dez temporadas foram lamen-
táveis a nível desportivo e isso dói-nos 
pois somos béticos. Chegou o momento 
de cada um reagir à sua maneira e no 
seu âmbito de actuação e o nosso é o 
direito."

E assim durante uma década, esta asso-
ciação procurou combater o presidencia-
lismo de Lopera, o poder que, segundo 
ele, não precisava de ser justificado aos 
sócios.

UMA ASSOCIAÇÃO COM FINAL FELIZ!

Este órgão teria o seu epílogo em 
2017 quando a associação conseguiu 

comprovar que Lopera cometera uma 
série de irregularidades, levando à sua 
destituição, bem como a comprovação 
judicial que a venda das acções à Bitton 
Sport (entidade que assumiu a posição 
do anterior presidente) foi fraudulenta, 
pelo que conseguiram a declaração 
da nulidade da venda e o retorno das 
mesmas à esfera do clube, com a conse-
quência de serem postas à venda para 
serem adquiridas pelos seus sócios.

Após este acto, que significou, na práti-
ca, a devolução do poder aos sócios, a 
associação considerou ter cumprido os 
seus objectivos e avançou para a sua 
dissolução.
Contudo, nesse momento, a declara-
ção de despedida deixou uma marca 
indelével em todos os adeptos, bem 
como merece a reflexão de todos. Vale 
a pena transcrever: "Conseguiu-se algo 
histórico que é o Betis ser dos béticos. 
Cada voto irá ter o seu peso. Lutamos 
para isso. Lutamos pelo Betis e que para 
que os éticos possam decidir com os 
seus votos. A dignidade do clube é muito 
importante. Todos que intervieram, 
fizeram-nos de boa fé. Queremos que se 
acabem os protagonistas de muitos que 
não o devem ter. Por isso, e porque che-
gamos a bom a porto, a Liga de Juristas 
Béticos desaparecerá do mapa do Betis."
Estava cumprido o objectivo...devolver 
o clube a quem o mesmo realmente 

TEXTO: VASCO RODRIGUES • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS
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pertencia: os adeptos que poderiam 
olhar para o futuro com optimismo e 
vislumbrando a democracia...e isso é 
meio caminho andado para o futuro de 
uma instituição!

O EXEMPLO VITORIANO!

Obviamente, que a situação vitoriana 
nada tem a ver com a do Bétis, navegan-
do (felizmente!) os Conquistadores em 
águas bem mais tranquilas!

Porém, como bem sabemos,  ainda vi-
vemos há pouco tempo uma assembleia 
geral extraordinária, em que foi percep-
tível a pouca informação dos sócios vito-
rianos acerca dos temas em deliberação, 
que passavam, entre outros temas, por 
discutir sobre uma proposta de alteração 
do disposto no artigo 27º dos estatutos, 
proposta essa que consistia na inclusão 
de uma nova alínea m) ao referido nor-
mativo, com a seguinte redacção:

“Artigo 27º
(Da competência da Assembleia Geral)
(…)

M) pronunciar-se sobre possíveis altera-
ções aos pactos sociais de sociedades 
anónimas desportivas das quais o Clube 
seja accionista.”.
Quanto ao ponto 3, o mesmo atinha-se 
à auscultação relativamente à possível 
alteração do pacto social da Sociedade 
Anónima Desportiva com a firma Vitória 
Sport Clube – Futebol SAD, no tocante 
ao desaparecimento do direito de veto 
do clube face à nomeação de membros 
para o Conselho de Administração da 
SAD, com a exceção da função de Presi-
dente, cuja indicação mantém-se sob a 
alçada do clube.

A RAZÃO DAS NOSSAS PALAVRAS!

Não iremos discutir o mérito das pro-
postas apresentadas, ainda que não 
sejamos apologistas da apresentação de 
medidas, sem que as mesmas estejam 
devidamente concretizadas na docu-
mentação apresentada aos sócios.
Assim, apenas diremos, que para ser 
apresentada a referida abolição do di-
reito de veto, um “levantamento de uma 
das garantias do clube” urgia que fosse 
explicitado como, quando e porquê.
Como era pretendido fazer essa supres-
são do direito de veto, quando a mesma 
seria efectuada ( e qual a razão de não 
ter sido sequer mencionada durante a 
campanha eleitoral ocorrida há cerca de 
meio ano) e porque tal aposta, segun-
do foi veiculado em alguns órgãos da 
comunicação social era estruturante ao 
futuro do clube, sendo tão urgente que 
fosse necessário o agendamento de 
uma Assembleia Geral Extraordinária!
Obviamente, que, como resultado, os 
sócios vitorianos que compareceram 

nessa reunião magna sentam-se na 
dúvida de como votar, de como discutir 
o tema, imperando o medo... medo esse 
que fez com que o ponto que, depois de 
várias intervenções, servira para ser-lhes 
conferido mais poderes foi reprovado, 
não se discutindo sequer a referida 
supressão do direito de veto!

UMA ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DOS IN-
TERESSES DOS VITORIANOS! PORQUE 
NÃO?

Guimarães, é certo e sabido, é uma 
cidade de forte pendor associativo. Ao 
contrário de muitas outras, o forte poder 
de reunião e união dos vimaranenses 
que, desde sempre, souberam unir-se 
em grupos e tertúlias para discutirem os 
diversos temas da sociedade.

Posto isto, fica o desafio, seguindo o 
bom exemplo bético?

Porque não ser criada uma associação 
de vitorianos capazes de elucidarem, 
dentro das suas possibilidades e conhe-
cimentos, os seus consócios?

Tal levaria ao enriquecimento do princi-
pal património do clube, que é a sua fan-
tástica massa associativa e que poderia, 
fruto desse ente, encontrar-se mais 
habilitado para discutir os temas que lhe 
são propostos. E quer queiramos, quer 
não, um conjunto de adeptos esclareci-
dos e informados é um passo decisivo 
na modernidade e excelência do clube... 
e isso é o que, TODOS, queremos para o 
Vitória!
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1 – QUAL É O MAIS FAMOSO DETETIVE 
CRIADO POR RAYMOND CHANDLER?

a) Hercule Poirot
b) Sherlock Holmes 

c) Philip Marlowe 
d) Agatha Christie

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

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

5 – QUE MODALIDADE DESPORTIVA FOI 
INTRODUZIDA EM PORTUGAL CONTINENTAL 

EM 1888 POR GUILHERME PINTO BASTO?
a) Futebol

b) Corfebol 
c) Andebol 

d) Ténis

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

a) Peneda-Gerês
b) Montesinho

c) Alto Douro 
d) Arrábida

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

1 – OS NÚMEROS
Quais são os dois números cujo 
produto é 48 e, quando o número 
maior é dividido pelo menor, obtém-se 
quociente três?

2 – A VIAGEM
Explique, sem realizar efetivamente o 
cálculo, porque 3041409320171337804
3612608166064768844377641568960
512078291027000 não pode ser o valor 
de 50! (50 fatorial).

3 – O TEMPO
A sua gaveta de meias contém 10 pares 
de meias brancas e 10 pares de meias 
pretas. Suponha que você só possa 
pegar uma meia de cada vez e que você 
não possa ver a cor desta meia até que 
a retire da gaveta.

Quantas meias você terá que retirar da 
gaveta até obter, no mínimo, um par de 
meias da mesma cor?

Soluções quebra-cabeças:
Resposta 1:
4 e 12.
Resposta 2:
50 fatorial inclui nos seus fatores: 10, 
20, 30, 40 e 50. Consequentemente, o 
valor de 50 fatorial deve terminar com, 
pelo menos, 5 “zeros” ao fim. O número 
dado tem apenas 3 “zeros” no final, não 
podendo ser, portanto, o valor correto de 
50 fatorial. O valor certo de é o seguinte: 
3041409320171337804361260816606476
8844377641568960512000000000000.
Resposta 3:
3 meias.

Soluções quiz: 1–b); 2–d); 3–b); 4–a); 5–a); 
6–d).
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FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Usar uma impressora 3D pode parecer 
estranho quando o resultado é a impres-
são de um órgão humano. Por exemplo, 
podemos já usar uma impressora para 
imprimir a córnea do olho, para im-
primir pele humana ou mesmo vasos 
sanguíneos. Nos Estados Unidos uma 
equipa de engenheiros biomédicos da 
Universidade de Utah está a usar uma 

impressora 3D para imprimir ligamen-
tos e tendões humanos. O método de 
impressão 3D, que levou dois anos para 
ser desenvolvido, envolve tirar células 
estaminais da própria gordura do corpo 
e imprimi-las numa camada de hidrogel 
para formar um tendão ou ligamento 
que, mais tarde, irá crescer in vitro, numa 
cultura antes de ser implantado.

Este é um sistema que a Google usa há 
alguns anos para recolher dados dos 
locais para melhorar e enriquecer os 
mapas. São pormenores que só quem 
anda a pé tem acesso e, para isso, há 
que colocar estruturas de recolha de 
imagem apropriadas para o efeito. Neste 
serviço, a Apple começou a oferecer 
mais detalhes com o lançamento do 
iOS 12. Contudo, os dados referentes à 
opção para circular a pé ainda não estão 
completas e disponíveis a todos. A Apple 
está ainda a preparar um lançamento 
com algumas novidades e esta recolha 
de informação poderá já aparecer.

A Huawei deu a conhecer o Mate20 X. 
Trata-se de um enorme smartphone, 
onde tudo é grande: o ecrã, o desempe-
nho e a bateria. O smartphone tem um 
ecrã de 7,2' “ultra large display”, onde o 
notch dos outros modelos é substituí-
do por um bem mais pequeno, que só 
alberga a câmara frontal. Este ecrã OLED 
tem uma resolução FullHD+ com propor-
ção de 18,7:9. A sua taxa de ocupação do 
painel frontal, segundo a Huawei, é de 
87,83%. A Huawei ainda criou uma capa 
com controlador para jogos, onde existe 
um joystick/botão e setas direcionais, 
além de uma bateria que permite ao 
jogador 6,67 horas de jogo. Este contro-
lador é comparado diretamente com a 
Nintendo Switch. O produto chegou ao 
mercado a 26 de outubro.

Tem sido uma luta fazer funcionar 
corretamente a atualização de outubro 
do Windows 10. Depois da empresa ter 
retirado esta atualização de circulação 
e de a voltar a colocar disponível, ape-
nas para um grupo restrito, apareceram 
vários utilizadores que se queixam de 
problemas ao nível do audio. Agora 
a empresa volta a lançar uma nova 
correção para este problema. "Esta 
atualização soluciona um problema 
em que após a instalação do driver da 
tecnologia Intel Smart Sound (versão 
09.21.00.3755) pelo Windows Update ou 
manualmente, o áudio do computador 
pode parar de funcionar", informou a 
Microsoft. Se for o vosso caso, de terem 
o problema com o driver de áudio, e 
se não tiverem recebido a atualização 
automaticamente, poderão procurar a 
mesma, de forma manual, no Catálogo 
do Microsoft Update.

RUBRICA

APPLE USA CÂMARAS
EM MOCHILAS PARA 
RECOLHER DADOS

HUAWEI APOSTA
NO MUNDO GAMING

MICROSOFT RESOLVE
PROBLEMA DE ÁUDIO 
NO WINDOWS 10

CIENTISTAS USAM IMPRESSORA 3D
PARA CRIAR LIGAMENTOS E TENDÕES HUMANOS
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