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Estórias de um amor incondicional
LUÍS VIEIRA

"CURTIR CIÊNCIA"

PASSAGEM DE ANO

Humorista vimaranense chega
aos grandes palcos.

80.000 visitantes já passaram pelo
Centro de Ciência Viva.

Milhares festejaram a chegada de
2019 nas ruas da cidade berço.
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Tem ambição?
Dê o primeiro passo!

Ligue-nos
911 586 888

75 ANOS

ESTÓRIAS DE UM AMOR MAIOR
Joaquim Barroso, associado nº2,
Fernando Machado, nº4, e José Luís
Fernandes, nº5, receberam, na Gala
comemorativa do 96.º aniversário do
Vitória Sport Clube, as medalhas de 75
anos de filiação.
A Homenagem a este trio, e que
aconteceu pela primeira vez na história
do clube, foi, justamente, o ponto alto
da cerimónia, e mereceu um caloroso
aplauso de todos os presentes, numa
ovação de pé que se prolongou por
largos minutos.
O eco desses aplausos surge

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.

ainda, cerca de um mês depois,
nesta edição da revista Mais
Guimarães. Entrevistamos os três
homens, medalhados por um amor
incondicional ao clube da cidade que
amam e à qual dedicaram as suas
vidas. Uma história de amor que fica
também desta forma perpetuada.
Estes são exemplos a seguir
pelos vitorianos e vimaranenses,
num período em que o culto do
individualismo se acentua, o eu
importa mais do que o nós, um
facto que trará consequências muito
negativas para o associativismo e para
as instituições e associações que nos

habituamos a admirar.
Relativamente à defesa do “clube da
sua cidade”, Guimarães é ainda um
Oásis num deserto em que os mais
fortes, os mais protegidos, secaram
quase tudo à volta.

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

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.

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.

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

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.

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

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

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

Parabéns Joaquim Barroso, Fernando
Machado e José Luís Fernandes,
e obrigado pelo exemplo. Que o
admiremos como um valioso tesouro
que nos deixam.
A equipa Mais Guimarães deseja a
todos os leitores e anunciantes um
feliz 2019.

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.
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CENTRO HISTÓRICO

COMEMORAÇÕES PATRIMÓNIO
CENTRO HISTÓRICO NA UNESCO HÁ 17 ANOS
TEXTO: JOANA QUINTAS • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

GUIMARÃES TEM HÁ 17 ANOS O SEU CENTRO COMO PATRIMÓNIO MUNDIAL DA UNESCO. A 13 DE
DEZEMBRO AS CELEBRAÇÕES FIZERAM-SE COM EXPOSIÇÕES, CONFERÊNCIAS, ENVOLVÊNCIA DOS
ALUNOS DO CONCELHO E TAMBÉM COM DESPORTO, NUMA CORRIDA PELOS MONUMENTOS.
"Se se falar do património não devemos olhar só para os edifícios, mas
sim para o que está entre os edifícios
e para o uso. Acho que isso é um património que não se perde e isso é que
demonstra que a nossa cidade é viva
e está viva", explicou o vereador do
urbanismo, Seara de Sá.
Ao longo do dia foram várias as atividades que decorreram na cidade, com
especial destaque para a Corrida do Património, que se realizou à noite e levou
os participantes a percorrer vários dos
monumentos emblemáticos do centro
histórico. A Praça de S. Tiago foi o local
escolhido para a partida e chegada das

centenas de pessoas que não quiseram
faltar à chamada.
Foi também inaugurada a exposição
"Património 360º", que esteve disponível para visitas até ao dia 27 de dezembro e que teve como principal intuito
a demonstração de que, ao longo dos
anos, se deram várias mudanças significativas nos espaços e edifícios.
Os alunos das Escolas E.B. 2,3 Virgínia Moura e E.B. 2,3 Fernando Távora
tiveram ainda a oportunidade de expor
os seus trabalhos de “A minha turma
adota um monumento”, que estiveram
disponíveis até 27 de dezembro.
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CEIA DE NATAL PARA OS MAIS CARENCIADOS
CAPELA S. CRISPIM VOLTOU A ABRIR PORTAS
TEXTO E FOTOGRAFIAS: LUÍSA NOGUEIRA

DIA 24 DE DEZEMBRO É PARA A MAIOR PARTE TEMPO PARA A FAMÍLIA E PARA O CONFORTO. A
IRMANDADE DE S. CRISPIM E S. CRISPINIANO HÁ MUITOS ANOS QUE PASSA A VÉSPERA DE NATAL A
AJUDAR OS VIMARANENSES QUE MAIS PRECISAM. É NESTE ALBERGUE QUE SE JUNTAM MAIS DE UMA
CENTENA DE PESSOAS NESTA DIA ESPECIAL.
No final da tarde de véspera de Natal,
a Capela de S. Crispim já estava bem
preenchida. Uns a cozinhar o bacalhau
e as batatas, outros a preparar a mesa
para a consoada e outros a conviver
e a partilhar o espírito natalício. De
facto, mais de uma centena de pessoas
passou ali a sua ceia de Natal, num
ambiente de conforto e solidariedade.
Como já é habitual, a Irmandade de S.
Crispim e S. Crispiniano voltou a abrir
as portas do albergue para receber os
vimaranenses mais carenciados. Uma
tradição que junta cada vez mais aqueles que querem ajudar nesta quadra.
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José Pereira, um dos responsáveis,
começou por explicar que esta tradição
é no fundo “um gesto muito bonito”. “É
mais um ano que abrimos as portas à
comunidade. É um dia em que muitas
pessoas não têm onde passar o Natal
e a gente abre as portas para que eles

tenham um bocado de convívio, de
confraternização e ter uma ceia digna
de Natal”, referiu.
José Pereira, que fez questão de mostrar
todos os cantos do albergue, revelou
que hoje já são mais aqueles que ali
comparecem no dia 24 de dezembro

para ajudar, do que aqueles que precisam de ajuda. O responsável sublinhou
ainda que a grande maioria apenas
volta para as suas famílias mais à noite,
mas que o sentimento quando se chega
a casa não tem preço. “Venho embora
feliz, a gente fica mais leve”, garantiu.
Relativamente ao número de pessoas

que recebem, José Pereira esclareceu
que se for semelhante aos anos anteriores, será “à volta de 90”, garantindo que
este ano estão preparados para receber
150. “Quem vier, senta-se e come, seja
quantos forem”, referiu, acrescentando
que a Irmandade já chegou a servir 600
senhas.
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DESPORTO

"SORRIA, ESTÁ A SER FILMADO"
FOI A INICIATIVA DA LIGA MINI
FOTOGRAFIAS: MAIS GUIMARÃES

FOI UM SÁBADO DIFERENTES PARA OS JOVENS PARTICIPANTES DA LIGA MINI DE FUTEBOL. PELA PRIMEIRA
VEZ, PUDERAM EXPERIENCIAR O QUE UM JOGADOR PROFISSIONAL FAZ NO DIA-A-DIA: LIDAR COM A
COMUNICAÇÃO SOCIAL.
ção de 52 equipas, participam na Liga
Mini de Futebol que decorre até 04 de
maio de 2019, numa iniciativa da Câmara
Municipal de Guimarães e da Tempo
Livre.
No Campo Desportivo de Ronfe, naquela
jornada, o ambiente e as experiências vividas foram bem diferentes do habitual.
Os atletas e o staff técnico de todas
as equipas vivenciaram conferências
de imprensa. O objetivo era que estas
camadas jovens pudessem sentir de
alguma forma o que sente o seu jogador
favorito.
Foram ainda recolhidas imagens, para
trabalho interno, de comportamentos
que possam ser considerados exagerados ou de fair-play.
Uma jornada da Liga Mini de Futebol
disputada na reta final do ano, em
Ronfe, teve como tema “Sorria que
está a ser filmado”, enquadrando-se a
iniciativa nas temáticas definidas pela

organização para fomentar o espírito
de fair-play bem como a ética desportiva entre todos os participantes.
Cerca de 700 crianças, em representa-

Com periodicidade anual, a Liga Mini
Guimarães destina-se a clubes e
associações desportivas do concelho,
mas apenas para jovens nascidos entre
2010 e 2011 (Futebol de 7) e 2012 e 2013
(Futebol de 5).

Um novo nome, a qualidade de sempre.

saldos
Av. D. João IV - 1147 4800-532 Guimarães • Tel. 933 578 928 • geral@enedecor.pt • www.enedecor.pt
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CINCO MIL BRINQUEDOS RECOLHIDOS
ALEGRAM NATAL DE CRIANÇAS MINHOTAS
TEXTO: JOANA QUINTAS FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

A 11.ª EDIÇÃO DA CAMPANHA DE RECOLHA DE BRINQUEDOS DA U. MINHO BATEU TODOS OS RECORDES.
OS BRINQUEDOS JÁ FORAM DISTRIBUÍDOS POR CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM EM INSTITUIÇÕES.
"Oferece e faz uma criança feliz". Foi
este o mote da 11.ª edição da campanha de recolha de brinquedos levada a
cabo pela Universidade do Minho e que
este ano bateu todos os recordes. 5038
brinquedos foram recolhidos e entregues a crianças de nove instituições do
Minho.
"Esta iniciativa já vai na sua 11.ª edição e
foi sempre acolhida de braços abertos
por toda a Academia. Os estudantes e a
Comunidade Académica mostraram-se
sempre muito abertos a participar, seja
a título individual, seja através de grupos
a que pertencem e que acabam por se
mobilizar para esta causa", explicou ao
Mais Guimarães Diogo Arezes, dos Serviços de Ação Social da instituição.
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Para além da simples entrega dos
brinquedos recolhidos, a organização
tem ainda uma parceria que permite
fazer alterações em alguns deles, de
modo a adaptá-los a crianças com
necessidades especiais. Este ano, foram
60 os brinquedos que passaram pelas
mãos de cerca de 20 alunos do Núcleo
de Estudantes de Engenharia Eletrónica
Industrial e Computadores. "É feita uma
seleção dos brinquedos que reúnem as
características necessárias para serem
adaptados sendo, posteriormente,

equipados com sistemas eletrónicos que
possibilitam uma melhoria significativa
da utilidade dos mesmos. Como exemplo, é comum o Núcleo equipar peluches
com sensores táteis que comunicam sonoramente sempre que pressionados",

revelou Diogo Arezes.
Em Guimarães, a Fraterna foi a instituição apoiada, juntando-se a outras oito
de cidades como Braga, Vila Nova de Famalicão, Póvoa de Lanhoso, Vila Verde,
Barcelos e Amares.

MAIS GUIMARÃES N69 JANEIRO 2019

11

MAIS GUIMARÃES N69 JANEIRO 2019

AGENDA

19 DE JANEIRO
CIAJG

Quatro agrupamentos do Conservatório
de Música de Guimarães propõem
um concerto itenerante pela coleção
internacional do Centro Internacional
das Artes José de Guimarães. Songs of
Hope conjuga diferentes visões musicais
e poéticas com um repertório que vai do
gospel de Ysaye Barnwell ao mestre das
bandas sonoras de cinema.

MONTANHA RUSSA
18 E 19 DE JANEIRO
CCVF

"Montanha-Russa" é um espetáculo da
dupla Miguel Fragata e Inês Barahona, à
qual se junta a dupla Hélder Gonçalves
e Manuela Azevedo. Um espetáculo
em que o teatro e a música disputam o
palco
© DIREITOS RESERVADOS

© DIREITOS RESERVADOS

GUIMARÃES ARTE E CULTURA
JANEIRO 2019

SONGS OF HOPE

ENCONTROS PARA ALÉM
DA HISTÓRIA
12 E 13 DE JANEIRO
CIAJG

Tanta violência exercida nos museus,
tantos objetos que pedem para não
estar ali, arrancados à escuridão e
devolvidos à luz, a uma nova condição,
a um contexto outro.

CONCERTO DE REIS

EXPOSIÇÃO BIBLIOGRÁFICA
DE JOSÉ SARAMAGO

20 DE JANEIRO
CIAJG

Da autoria de Vera Mantero e Rui
Chafes, esta é uma oportunidade rara
para ver uma performance icónica,
criada há 15 anos para representar
Portugal na Bienal de São Paulo.
Comer o Coração em Cena coloca o
corpo de Vera Mantero em interação
com uma escultura de Rui Chafes.

© DIREITOS RESERVADOS

19 DE JANEIRO
Paço dos Duques e Castelo

ATÉ 13 DE JANEIRO
Sociedade Martins Sarmento

Concerto com entrada livre que se
realiza pelo quarto ano consecutivo e
recorda as riquezas da música popular e
as suas tradições

© DIREITOS RESERVADOS

Comemoração dos 20 anos de
atribuição do prémio Nobel da Literatura
a José Saramago, a partir da coleção
particular do sócio Dr. António Maria
Pinto de Almeida.

VIII FEIRA DO LIVRO
ATÉ 13 DE JANEIRO
Sociedade Martins Sarmento

Decorre até ao dia 13 de janeiro a Feira
do Livro, na qual serão colocados à
venda, com desconto sobre o preço de
capaobras do catálogo editorial da SMS.

CONCURSO
INTERNACIONAL DE
COMPOSIÇÃO PARA
PERCURSÃO
31 DE JANEIRO

© MAIS GUIMARÃES
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COMER O CORAÇÃO EM
CENA

Guimarães

FESTA DJ SET CLÃ
E AMIGOS
19 DE JANEIRO
CCVF

Início pelas 22h30, no Café Concerto
do Centro Cultural Vila Flor. A entrada é
livre.

A primeira edição do Concurso
Internacional de Composição para
instrumentos de percussão no âmbito
da III edição do Peles International Drum
Fest 2018 é destinada a compositores
de todas nacionalidades. O concurso
tem por objetivos promover a criação
de obras originais para a percussão em
geral, enriquecer o património musical
de obras dedicadas às percussões e
divulgar as obras premiadas.
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ARTE

ANA PAULA CARVALHO
APRESENTOU "DOS AFAZERES DO CAMINHO"
FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

A EXPOSIÇÃO DA ARTISTA NATURAL DE S. MARTINHO DO CAMPO
EMBELEZOU AS PAREDES DO SANTA LUZIA ARTHOTEL.
"dos afazeres do caminho" é o nome
da mais recente coleção de Ana Paula
Carvalho. Desde o dia 08 de dezembro,
a obra está exposta no Santa Luzia
ArtHotel.
Este é um trabalho diferente do que se
faz em Portugal, produzido por uma artista natural de S. Martinho do Campo, e
que já conta com alguma experiência a
expor na cidade de Guimarães.
“O meu trabalho visa acima de tudo
coisas muito naturais, daí ter aqui trabalhos em ardósia e madeira. Isto tem a
ver com a minha grande ligação à Natureza”, afirmou Ana Paula Carvalho, à
Mais Guimarães, durante a inauguração.
A artista mostrou-se muito “grata pela
oportunidade” e explicou como surgem
os seus trabalhos: “eu aproveito para
trabalhar questões que estão em cima
da mesa no meu dia a dia, ou seja, é um
aperfeiçoamento enquanto ser”.
Até 10 de janeiro será possível observar
os 16 trabalhos da artista portugesa,
num espaço intimista. “Todas as obras
são uma etapa de um trabalho forte
de aprimoramento de mim própria. Por
isso as pessoas veem o meu trabalho sentem algo”, concluiu Ana Paula
Carvalho.
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HUMOR

LUÍS VIERA
DAS REDES SOCIAIS PARA O STAND-UP
TEXTO: LUÍSA NOGUEIRA • FOTOGRAFIA: VÍTOR PEIXOTO

DO SEU "PSEUDO-ESCRITÓRIO" COM A BANDEIRA DE GUIMARÃES E DO VITÓRIA COMO PANO DE
FUNDO, SALTOU PARA OS GRANDES PALCOS DO NORTE DO PAÍS. DESDE 2006 A TRABALHAR PARA AS
REDES SOCIAIS, LUÍS VIEIRA ARRISCOU NO STAND-UP E O RESULTADO NÃO PODERIA TER SIDO MELHOR.
DEPOIS DA CASA CHEIA NO CAE S. MAMEDE, O HUMORISTA VIMARANENSE NÃO TEM DÚVIDAS: ESTE É O
CAMINHO QUE QUER PERCORRER.
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2018 foi um bom ano para ti. Como foi
dar este grande salto na carreira?
Não sei se consigo explicar bem isto.
Era uma coisa que eu queria e que
estava à espera, mas ao mesmo
tempo não estava à espera (risos). Não
esperava que fosse de um momento
para o outro. Coincidiu com a minha
saída de uma loja onde trabalhava e
tive que aproveitar a oportunidade.
Achava que era um sinal para me focar
e trabalhar no que realmente me faz
feliz, que é nas atuações ao vivo, em
redes sociais, tudo o que envolva a
comédia.
Já tinhas pisado algum palco desta
forma?
Não, foi só em 2018. Tão a sério nunca

tinha acontecido. Foi o meu primeiro
solo e acho que o saldo é positivo. Acho
eu (risos).

chegar onde quero preciso de escrever
muito mais e de testar muito mais
material.

Como é preparar um espetáculo a
solo? Como é o processo criativo?

O que podemos esperar do teu
espetáculo?

Acho que sou um comediante ainda um
bocado preguiçoso. O que eu fiz já é
bom, mas se quero chegar mais longe
tenho que fazer melhor. Isso implica
muita mais escrita, porque eu escrevo
pouco. O que fiz para este solo foi
juntar o material que tinha, fiz tópicos e
fui falando. 90% das piadas que utilizei
no meu espetáculo ainda não as tinha
testado. O que foi um risco enorme,
porque podia chegar lá e ninguém se
rir. Alguns comediantes não testam
as piadas, mas a maioria sim, e fazem
bem. Eu tenho que perceber que para

É um pouco imprevisível porque falo
de tudo. Falo da atualidade, falo de
mulheres, de coisas que fazemos no
dia-a-dia. Mas acho que os momentos
mais engraçados até são aqueles
que vão saindo, devido à minha
espontaniedade. Sai-me muita coisa
de improviso. Alguns amigos meus
foram ver o espetáculo em Fafe e
viram este último no S. Mamede, e
foi diferente. Houve algumas piadas
que tive de mudar, pois não tive uma
reação tão positiva. E acho que de Fafe
para Guimarães, houve um processo
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evolutivo que correu bem.
Tens ganho muita força no Instagram
e penso que não há muitos a fazer o
que tu fazes, as perguntas e respostas.
Como é que surgiu essa ideia?
Podia-te dizer que sou um génio, mas
não sou (risos). Apenas percebi que
aquilo estava a resultar, até porque
foi meio sem querer. Vi que havia esta
opção de fazer perguntas e respostas e
arrisquei. Inicialmente, respondia com
fotos e depois comecei a interagir mais,
a responder com vídeo, e o feedback
foi incrível. Numa semana, tive mais
dois mil seguidores, ou seja, percebi
que realmente as pessoas gostavam
daquilo.
Mas é algo tão momentâneo, que
não tens muito tempo para pensar na
piada. Isso é fácil para ti?
Modestia à parte, é fácil para mim.
Não estou a forçar nada. Acho que o
sucesso das perguntas e respostas
passa por isso mesmo, porque é uma
coisa genuína e espontânea e as
pessoas sentem que estão a interagir
comigo. Não é que eu seja o Cristiano
Ronaldo, mas quem gosta fica contente
quando lhe respondo à pergunta, e
acho isso muito bom. Por exemplo,
eu idolatro o Bruno Nogueira. Se eu
lhe mandasse uma pergunta e ele me
respondesse eu ficava todo contente.
Gosto de provocar nas pessoas aquilo
que sentiria se o Bruno Nogueira me
respondesse. Mas já não tenho feito
muito o perguntas e respostas. Prefiro
que as pessoas perguntem quando
volto a fazer do que digam que estou
sempre a fazer o mesmo.
Em relação ao público, atualmente
sentes que é mais fácil ou mais difícil
de agradar?
Acho que é mais fácil teres público,
mas acho que é mais difícil de agradar.
Há muita mais oferta do que havia há
uns anos. Lembro-me quando era novo
de ver os Malucos do Riso e era isso
o nosso humor. Também tínhamos o
Herman, que fazia umas coisas fora da
caixa, mas era o Herman, um génio.
Agora tens o Bruno Nogueira, o Ricardo
Araújo Pereira, César Mourão, Pedro
Teixeira da Mota, Guilherme Geirinhas.
Ou seja, tens uma variedade grande de
humoristas, todos eles muito bons.
Depois deste salto na carreira, vê-se
que cada vez mais as pessoas te
reconhecem. Como é lidar com essa
parte?
Imagina que vais trabalhar para a
restauração. Sabes que à partida vais
ter que dar umas horas extra. Como
quero ser comediante, sei que tenho

que lidar com algumas coisas. Não sei
como é a opinião dos outros, mas eu
adoro conviver com pessoas. Claro que
há dias para tudo, mas até agora nunca
aconteceu rejeitar alguém.
Em 2019, já tens mais datas
agendadas?
Acho que o último "O Luís tem talento?"
foi agora no S. Mamede. Mas quero
começar já a trabalhar para outra tour,
por outras cidades. Porque nesta tour
limitei-me a recolher o que já tinha
escrito durante algum tempo. Agora
sinto que seria um desafio escrever
material novo. Sair da minha zona de
conforto é uma coisa que quero muito.
Agora que experimentaste estar no
palco, como é enfrentares uma plateia?
É um misto. Não sei porquê, mas as
pessoas olham para mim e parece que
lhes transmito muita confiança. Mas
eu sou um bocado o oposto. Antes de
entrar em palco, apetece-me "falecer".
Apetece-me sair, ir embora, penso que
não vou conseguir fazer o espetáculo.
Fico mesmo muito nervoso, mas depois
passa tudo. Em Guimarães foi surreal!
Estive mais ou menos um minuto
nervoso e depois passou tudo. E no
fim, tenho a resposta à pergunta "O
Luís tem talento?". São os aplausos,
as gargalhadas, as pessoas a dizer

que adoraram. Claro que não se pode
agradar a toda a gente, mas o feedback
tem sido muito positivo. As pessoas
sempre me viram ou em vídeo, ou umas
piadinhas no Facebook. Agora estar mais
de uma hora a falar para as pessoas e
contar umas piadas, o nível de exigência
é sem dúvida muito maior. E o facto
de estar nervoso significa que tenho
responsabilidade em fazer bem, porque
as pessoas pagaram para me ver. Mas é
bom ouvir dizer: "Luís, foi melhor do que
estava à espera". Isso não tem preço.
A partir de agora vais dedicar-te apenas
ao palco ou vai ser um misto?
Vai ser um misto. Estou a pensar
também em voltar com força ao
Youtube, ou seja, vai ser um misto entre
palcos e redes sociais.
Para finalizar, não posso deixar de te
fazer a pergunta: O Luís tem talento?
Tenho que ser honesto. Realmente
acho que tenho talento, e que é uma
vocação. Mas como é óbvio, há várias
opiniões. O humor é das coisas mais
subjetivas que existe. Mas na minha
modesta opinião, acredito que tenho
talento, estava a ser cínico se dissesse
que não achava. Se não achasse que
tinha talento não arriscava.
15
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CULTURA

REGRESSAR A CASA
UM CANCRO, UM PERCURSO DE CURA
TEXTO: JOANA QUINTAS FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

PERDEU A ESPOSA EM 2013 E ACHOU QUE UM LIVRO SERIA UMA BOA FORMA DE EXPRESSAR O QUE
VIVEU, NA ESPERANÇA DE QUE AJUDE OUTRAS PESSOAS QUE SE ENCONTREM NA MESMA SITUAÇÃO.
Manuel Eduardo Ferreira é o autor do
livro "Regressar a Casa – Um cancro,
um percurso de cura”, um livro onde
regressou às vivências dos nove meses de tratamento da sua esposa, que
acabou por perder a batalha contra um
cancro.
“Qual a melhor postura: sermos fortes
ou permitirmo-nos manifestar toda a
nossa fragilidade? A resposta estará
dentro de cada um e talvez este livro o
ajude simplesmente a abrir a porta, a
retirar as pedras que bloqueiam a porta
onde a resposta está guardada”, admitiu Manuel Eduardo Fernandes.
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A necessidade de partilhar a sua
experiência levou a que decidisse
passar para o papel os nove meses de
tratamento por que passou, lado a lado
com a sua mulher. "Tinha a necessidade de partilhar com os outros a minha
experiência, que terá sido uma dádiva,
uma viagem longa e difícil que me
permitiu conhecer-me muito melhor”,
acrescentou o autor acerca do "Regressar a Casa".
O lançamento do livro decorreu no dia
20 de dezembro, no Grande Auditório
da Universidade do Minho, com vários
amigos e familiares do autor, que de
certo modo acompanharam todo o
percurso, a marcarem presença.

Parte das receitas da venda do livro
revertem para o projeto de apoio ao
serviço de Neonatologia do Hospital
Senhora da Oliveira.

"QUAL A MELHOR
POSTURA: SERMOS
FORTES OU
PERMITIRMO-NOS
MANIFESTAR TODA A
NOSSA FRAGILIDADE"
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A MESMA VISÃO
COM UM NOVO PROJETO
Nos últimos 11 anos tenho tido o privilégio de representar
esta grande marca que é a Remax. Fi-lo sempre com o
sentido de responsabilidade sobre o processo que é a
compra ou venda de uma casa por uma família, sendo, na
maioria das vezes a maior transação que alguém faz, e por
se tratar do nosso lar, um local carregado de lembranças e
muitas emoções, que merece o maior dos respeitos e
responsabilidade por quem tem a tarefa de acompanhar
uma família neste processo.
Foram anos de grandes conquistas proﬁssionais e pessoais, e
por diversas vezes este trabalho foi reconhecido pela Remax
Portugal com os prémios que me foram atribuídos, colocando-me entre os melhores e mais conceituados consultores
imobiliários do país.
Hoje, mantendo a mesma visão e acreditando que posso
continuar a fazer a diferença junto de muitas famílias, parto
para este novo projeto, que passa pela abertura de uma
agência Remax, à qual dei o nome de Remax Património.
Vamos manter o mesmo proﬁssionalismo para, não só
ajudar todos os clientes, como ter uma equipa de pessoas,
que, tal como eu, acreditem neste projeto e tenham aqui
uma oportunidade de crescer proﬁssionalmente e alcançar a
estabilidade ﬁnanceira que eu alcancei.
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Deixo então o desaﬁo para todos os que não se sintam
realizados proﬁssionalmente e queiram melhorar a sua vida.
Faça parte desta equipa, Remax Património

ADRIANO CARVALHO

961 518 109
Escritório na estação de caminhos de ferro
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RÉVEILLON

2019
RECEBIDO EM
AMBIENTE
DE FESTA
FOTOGRAFIAS: CMG
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MÚSICA

V EDIÇÃO DO FIGG
GUIMARÃES FOI A CAPITAL DA GUITARRA
FOTOGRAFIAS: JOANA PEREIRA

A QUINTA TEMPORADA DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE GUITARRA DE GUIMARÃES FOI A MAIOR DE
SEMPRE, COM MAIS CONCERTOS DO QUE NOS ANOS ANTERIORES.
De 18 a 29 de dezembro, Guimarães foi
pela quinta vez a capital da guitarra.
Esta edição do Festival Internacional de Guitarra de Guimarães (FIGG)
apresentou ainda mais concertos do
que nos anteriores e ainda contou com
mais artistas internacionais.
O FIGG é um dos membros do EuroStrings, uma plataforma europeia para
a guitarra clássica. Na temporada de
2018, apresentou dez concertos na cidade-berço, mais dois do que na edição
anterior. Inicialmente, estavam previstos 11 concertos no total. No entanto, a
última atuação, que seria de Francisco
Franco, foi cancelada.
O festival vimaranense não trouxe
apenas boa música à cidade. Os 14
guitarristas convidados orientaram
masterclasses, todas elas transmitidas
em live stream no Youtube. Dos músicos convidados, destacaram-se nomes
como o esloveno Max Grgic, o francês
Judicael Perroy e também o grego Michalis Kontaxakis, que compõe um duo
com o croata Dejan Ivanovic.
O FIGG realizou ainda o concurso
internacional "Cidade de Guimarães",
divididos por categorias (de A a G).
Em 2018, o FIGG teve como palco locais

19

emblemáticos do património vimaranense. Conservatório de Guimarães,
Centro Cultural Vila Flor, Plataforma
das Artes e da Criatividade, Paço dos
Duques de Bragança, Associação
Comercial e Industrial de Guimarães
– ACIG, Auditório da Universidade do
Minho - Azurém, Igreja de Santo Antó-

nio dos Capuchos, Patronato da Oliveira
e Colégio Vila Pouca foram os sítios que
receberam o festival.
Este é um evento organizado pela
Centenária Sociedade Musical de Guimarães, com direção artística de Nuno
Cachada e com coprodução d’A Oficina.
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MÚSICA

MULTIUSOS DE GUIMARÃES
BOA MÚSICA GARANTIDA EM 2019
TEXTO: LUÍSA NOGUEIRA • FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

ALGUNS ARTISTAS PORTUGUESES E INTERNACIONAIS VÃO PISAR O PALCO DO MAIOR RECINTO DE
ESPETÁCULOS VIMARANENSE AO LONGO DO ANO.

BÁRBARA BANDEIRA
Fevereiro é o mês dos artistas
portugueses. No dia 09, Guimarães
recebe pela primeira vez Bárbara
Bandeira, uma das vozes do pop
português desta geração.
Só em 2018, esteve nomeada para
o prémio de Best Portuguese Act
da MTV Europe Music Awards e
ainda ganhou o Globo de Ouro
Revelação do Ano. Com apenas 17
anos, está a marcar uma posição
no panorama da música portuguesa.
20

Na cidade-berço, Bárbara Bandeira
apresenta o seu primeiro álbum
“Cartas”, com os singles “A Última
Carta”, “Friendzone” e “És Tu”.

JOÃO PEDRO PAIS
Ainda no mês de fevereiro, João
Pedro Pais regressa a Guimarães,
no dia 16.
O concerto está integrado no festival “Montepio às vezes o amor”
e o artista promete uma noite de
compilação dos seus melhores
temas.
“Ninguém (é de ninguém)”, “Louco
(por ti)”, “Mentira”, “Um resto de
tudo” ou “A Palma da Mão” são os
temas que retratam os 20 anos de
carreira do artista português.
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LUCAS LUCCO
Em abril, Guimarães recebe uma
estreia a nível nacional. O músico
brasileiro Lucas Lucco sobe ao
palco do Multiusos no dia 13.
O músico, também ele ator e
modelo, é distinguido por conferir
uma nova roupagem à música
sertaneja.
“P’ra te fazer lembrar”, “Plano B”,
“Princesinha”, “Na horizontal”,
“Paraíso”, e “Mozão” são alguns
dos êxitos prometidos para este
concerto em Guimarães.
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ABBA GOLD
Mais para o final do ano, o Multiusos traz o espírito e a alegria dos
anos 70, com o tributo a uma das
bandas mais incontornáveis da
história da música: os ABBA.
Os ABBA Gold são um grupo de
tributo que há mais de 20 anos
interpreta os temas da banda
sueca e atuam em Guimarães dia
12 de outubro.
São esperados temas como
“Mama Mia”, “Dancing Queen”,
“Chiquitita”, “Waterloo”, “Fernando”
e “Voulez-vous”.
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REPORTAGEM

80.000
JÁ "CURTIRAM" CIÊNCIA
TEXTO: JOANA QUINTAS • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

EM TRÊS ANOS DE EXISTÊNCIA FORAM JÁ MILHARES A VISITAR O CENTRO DE CIÊNCIA VIVA.
"CURTIR INOVAÇÃO" É NOVO PROJETO EM CIMA DA MESA.
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Celebrou em dezembro três anos de
existência e é hoje uma referência na cidade de Guimarães. O Centro de Ciência
Viva pretende levar os seus visitantes a
"Curtir Ciência" e tem já novos projetos
em perspetiva para continuar a seguir
num caminho de inovação.
Cerca de 80.000 visitantes já passaram
pelo Centro de Ciência Viva, sendo este
um número revelador do sucesso do
trabalho desenvolvido. Localizado em
Couros, na Antiga Fábrica de Curtumes
Âncora, este é um projeto que continua
em evolução e cujo novo patamar passa
pela criação do projeto “Curtir Inovação”.
“O projeto do novo centro – Curtir Inovação – será inquestionavelmente mais um
marco para Guimarães e para a promoção do conhecimento, que permitirá
reforçar a parceria entre o Município de
Guimarães, a Universidade do Minho
(UM) e a Agência Nacional Ciência Viva”,
afirmou Sérgio Silva, diretor do centro.
Segundo revelou ainda Sérgio Silva, na
cerimónia do terceiro aniversário, "até
ao passado mês de outubro estavam
contabilizadas 32.000 visitas, 52 festas
de aniversário, 36 workshops e 72 atividades dentro e fora de portas, tais como
oficinas, sessões de ciência, percursos,

entre outras". Com uma parceria tripartida entre a Universidade do Minho, a
Câmara Municipal de Guimarães e Agência Nacional Ciência Viva, esta parece ser
uma fórmula vencedora.
Este foi o 20.º centro a integrar a Rede
Ciência Viva e ajudou a dar uma segunda vida a um ícone da tipologia construtiva de Couros, com um edifício moderno
a nascer num local que foi um marco da
arquitetura pré-industrial.

Workshops, exposições e atividades
pensadas especificamente para determinadas alturas do ano estão entre as
atividades desenvolvidas, que levam
sobretudo as crianças a ocuparem o seu
tempo livre. A última delas decorreu precisamente no Natal, com a preparação
de três oficinas: a oficina de “gomas”, a
de “velas aromáticas” a de “sabonetes
duplos”.
“Há um trabalho progressivo nestes três
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anos do Centro de Ciência Viva, muito
voltado para a comunidade escolar. Hoje
em dia o conhecimento científico dos
vimaranenses é diferente do que era há
três anos”, salientou Adelina Pinto no seu
discurso, também nas comemorações
do aniversário.
Já Rui Vieira de Castro assumiu o compromisso da Universidade do Minho com
o projeto do Centro da Ciência Viva ao
apontar que “a Universidade não faz
mais do que aquilo que é a sua missão”,
complementando a “conceção da ciência
no modo como é desdobrado em conhecimento e descobertas”.
Para Sérgio Silva é importante que seja
reconhecida a necessidade de dar um
“novo passo” com a construção do
edifício “Curtir Inovação” no sentido de
atingir “uma nova dimensão à escala
da região”. Segundo Sérgio Silva, nestes
três anos de atividade o “Curtir Ciência”
garantiu uma marca importante em Guimarães ao “fazer parte” de Guimarães e
ser considerado “imprescindível para o
público da ciência”.

"MARCA
IMPORTANTE
PARA
GUIMARÃES"
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GUIMADENT
CLÍNICA MÉDICA

A GUIMADENT É AGORA UMA
CLÍNICA MÉDICA COM INSTALAÇÕES
MODERNAS E EQUIPAMENTO TÉCNICO
SOFISTICADO, DEVIDAMENTE
ADEQUADO PARA A APLICAÇÃO
DAS MELHORES TÉCNICAS DE
DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO.
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Apesar de recente, a Clínica Médica
(A Guimadent presta serviços em
Medicina Dentária há mais de 20 anos)
conta já com uma oferta diversificada
de serviços de saúde em várias
especialidades e um corpo clínico
altamente qualificado e dedicado
a cuidar da saúde e bem-estar dos
vimaranenses.
Devido à elevada procura e
necessidade de expansão, a Guimadent
assume, a partir de 2016, uma nova
identidade e um novo projeto, com
a abertura de um espaço próprio e a
integração de novos elementos na sua
equipa. Fruto deste crescimento surge
então a Clínica Médica, equipada com
tecnologia de ponta, e uma equipa

capaz de responder às necessidades
dos vimaranenses.
A Guimadent, Clinica Médica, está
localizada no centro de Guimarães,
mais precisamente junto do novo
edifício dos CTT da Quintã, e pretende
assumir um papel de destaque na
prestação de serviços de promoção da
saúde e bem-estar.

"DISPOMOS DE INSTALAÇÕES
DE EXCELÊNCIA ONDE OS
PROFISSIONAIS PODEM EXERCER
TRANQUILAMENTE A SUA
ATIVIDADE. ESTAMOS A AUMENTAR
GRADUALMENTE A NOSSA
OFERTA, POR ISSO TEMOS AS
PORTAS ABERTAS PARA NOVAS
ESPECIALIDADES"
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EQUIPA
Atualmente, na clínica são prestados
serviços em diversas áreas da saúde
por profissionais com experiencia e
extraordinária reputação em Guimarães
e na região.
Medicina Dentária
Prof. Dr. Carlos Aroso, Dra. Ana Sofia
Vinhas, Dra. Raquel Ferreira,
Dra. Joana Carvalho, Dra. Maria João
Alves, Dr. Paulo Jorge Gonçalves, Dr.
Ricardo José Ferreira e Dra. Sandra
Lopes

JUNTOS CUIDAMOS DE SI E DA SUA FAMÍLIA. A EQUIPA GUIMADENT
DESEJA-LHE UM ANO 2019 CHEIO DE SAÚDE E SUCESSO.

“O NOSSO OBJETIVO É
OFERECER AOS NOSSOS
PACIENTES, NA CLINICA
MÉDICA, SERVIÇOS DE SAÚDE
DISTINTOS, E PARA ISSO
PROCURAMOS E CONTAMOS
JÁ COM OS MELHORES
PROFISSIONAIS E COM
COLABORADORES MUITO
DEDICADOS” Prof. Dr. Carlos Aroso

Medicina Geral e Familiar
Dra. Ana Isabel Costa e Marta Sofia
Ferreira
Medicina Estética
Dr. Jorge Luís Navarro Maestre
Otorrinolaringologia
Dr. Jorge Ângelo Fernandes
Pediatria
Dra. Eloísa Martí
Podologia
Dra. Carla Ferreira
Psicologia
Dr. Ângelo Braga
Psiquiatria
Dra. Lucinda Varandas
Urologia
Dr. José Preza Fernandes
Fisioterapia
Dr. Bárbara Marques, Dra. Vânia Faria e
Dr. Fábio Rompante
Nutrição
Dra. Andreia Vieira
Fisiatria
Dra. Teresa Rebelo Faria
Terapia da Fala
Dra. Lia Roque
Ginecologia
Dra. Alina Abrantes
Cardiologia
Dra. Filipa Almeida

Rua Teixeira Pascoais,
nº 211 Sala 9,
4800-073 Guimarães
253 035 510 / 935 625 131
guimadent@guimadent.pt
Em guimadent.pt encontre toda a informação sobre os protocolos, tratamentos
e áreas médicas que disponibilizamos.
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ARTIGO DE OPINIÃO

ENSAIO SOBRE O ALUNO CÊTÊ
E A RALÉ DO RESTO
TEXTO: ESSER JORGE SILVA • FOTOGRAFIA: JOAQUIM LOPES

Anda um espectro por Portugal — o
espectro do CêTê. Todos os poderes do
velho Portugal se aliaram para uma
santa adesão a este espectro, os pais,
os avós, os alunos, os professores, as
escolas, por todos os radicais que se
dizem livres. Onde está o progenitor
que afirma, com afirmação categórica,
à moda de Kant, estar certo que há
vida para além de CêTê? Onde está o
professor que, à moda de Popper, não
defende a Escola Fechada contra os
inimigos de CêTê. CêTê é que é porra!
Se não segues CêTê, o que andas aqui
a fazer?
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mas é arrumado, cala-te um bocadinho.
Lembra-te que quem arruma no mundo
são as criadas de servir. É simples! Não
compliques. Para mim ninguém desarruma a raiz do pensamento.

Ui o teu filho não vai para CêTê? Ó pá
vê lá bem isso porque se o teu rebento
não vai para CêTê, é porque não és um
bom educador! Sabes que CêTê quer
dizer Ciência e Tecnologia, não sabes?
Eh pá agora é isso que conta. Quem
não vai para CêTê é uma espécie de
analfabeto funcional. Um varredor com
algumas letras em forma de massinhas
para a sopa. Sem CêTê não vai ter uma
vida decente. Oh pá, vê lá tu que se, por
exemplo, um suponhamos, ele quiser
ser engenheiro tem de ir para CêTê. Se
quiser ir para medicina, não há outro
remédio, tens de o convencer que com
CêTê quem ganha é você filho. Se não
vais para CêTê, tás quilhado, ficas sem
herança!

Vai para médico, pá! Não vês como se
afirmam agora as escolas: “temos ‘xis’
superlativos de CêTê, o que é muito bom
e, no ano anterior conseguimos meter
‘Zê’ de alunos em medicina”. Somos uma
boa escola, certo? É que ser médico é
que é bom. Cada vez fazes menos e
acertas mais. Porquê? Que pergunta
estúpida: porque há cada vez mais máquinas a diagnosticar o que os médicos
dizem ser um ato deles. O ato tecnológico realiza o ato médico, não percebes? O
médico continua médico e a estúpida da
máquina faz o trabalho. É um descanso
de profissão. Big data? Ó pá, lá vens
tu com o ‘complicómetro’ ligado. Não,
nunca ouvi falar mas seguramente não
chega aos calcanhares de um médico. Profissão proletarizada? Quem? A
medicina? Tá calado, não metas nojo! É
só dinheiro a entrar. Um descanso. E já
viste!, podes dizer, senhor doutor. E deixar entrar na conversa, assim a modos
de sem querer, expressões do género, “o
meu Zezinho – que é médico, disse-me
que há que ter cuidado com a ‘hipofibrinogenemia’ porque pode resultar em
‘afibrinogenemia’. Ah, não vejo a hora!

Aqui, nesta casa, queremos médicos e
engenheiros. Ou engenheiros e médicos,
também serve. Podes seguir variantes
de medicina e variantes de engenharia
dado que são licenciaturas em CêTê. Mas
livra-te de apareceres cá por casa a falar
desses cursos de ciências sociais ou
mesmo de ciências económicas – apesar
de que esses já não são sociais, que
horror… Uma pessoa saber de ciências
sociais e fazer disso vida é o mesmo
que um porco a andar de bicicleta. Já
viste alguma vez um porco a andar de
bicicleta? Uma vaca a voar? Segue o teu
caminho de felicidade e afasta-te dessas
coisas do pensamento. Pensamento não
leva ninguém a lado nenhum. Nunca
viste? Olha se pensares muito na forma
como o mundo se arruma e te der uma
guinada de pensamento e começares
a afirmar que o mundo não se arruma

E que raio de conversa é essa, “profissão
proletarizada”. Eh pá, isso é conversa
de comunista. Não vês, é claro. Olha
para o autor deste texto. O gajo pensa
que é esperto e começa a escrever com
um pastiche do primeiro parágrafo do
Manifesto Comunista. É ideológico, pá!
Dizer que há médicos proletários é o
mesmo que dizer que há operários a
enriquecer. Uma contradição de termos.
Nunca vás atrás de ideologias, isso
não dá de comer a ninguém. Vai atrás
da realidade em que essas ideias não
contam. Olha para o que te digo! Achas
mesmo que quem vai para CêTê leva
ideologia consigo. Pois tá claro que não.
Leva competência, isso sim. Sabe de
fórmulas, faz contas rápidas, descobre
incógnitas em sistemas de inequações
de imensas variáveis, manipula o núcleo
de átomos, enfim, faz ciência. Descobre

coisas para o bem da humanidade. Escreve, faz ciência! Agora como acreditar
nesses gajos que se dizem cientistas de
pessoas? Olha, já nem os economistas
o dizem! Estes agora são das ‘ciências
económicas’ querem lá bem saber
de pessoas? Oh pá, e as pessoas não
querem saber umas das outras. Querem
saber de si, isso sim.
E depois, por exemplo, diz-me, conheces
algum sociólogo rico? Já viste algum?
Não pá, aquilo é só gente tesa, sem
onde cair morta. Os historiadores ainda
têm essa vantagem de conservarem as
heranças. Agora sociólogos? Passam a
vida a dizer como endireitar o mundo e
o mundo passa a vida a entortar-lhes
a vida. Cuidado com esses tipos, eles
pensam sempre que conseguem ver e
perceber o que mais ninguém vê e percebe. Depois atravancam. Os gajos da
geração de setenta eram uns vencidos
da vida. Aqueles, o Eça, o Ortigão e o
Oliveira Martins. Ora para mim sociólogos são uns atravancados na vida. Uns
empecilhos. Forças de bloqueio. Não
criam nada. Só destroem a harmonia da
vida normal. E dizem-se construtivistas.
Para mim quem se diz construtivista vive
da argamassa. São trolhas.
Aliás, está bom de ver: não se submete
uma criança, que se gosta, a aprender
artes. Nem a estudar, vê lá tu, ‘línguas
e literaturas modernas’. Eh pá, ‘filologia
românica’! Ou ‘filosofia’! Para que raio
serve isso? Direito eu até compreendo
– aliás, não se percebe porque razão
direito não está em CêTê. Aquilo até se
ganha bem. O problema é que qualquer
um pode aprender direito. Mas, quanto
ao resto há, de facto, pais que não gostam mesmo nada dos filhos.
Quem vai para CêTê não experimenta
as agruras do ‘dâbiu cê’ da vida. Não se
preocupa com essas coisas prosaicas
como por exemplo o dinheiro. Aquilo
é certo, cai sempre. É como a chuva: a
única preocupação é se cai aos pingos
ou se cai em torrente.
Esser Jorge Silva Sociólogo
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ENTREVISTA

75 ANOS
DE VITÓRIA
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SÃO SÓCIOS DO CLUBE HÁ 75
ANOS E, SENDO ESSA UMA
MARCA HISTÓRICA PARA O
EMBLEMA VITORIANO, FORAM
HOMENAGEADOS NA GALA
DOS CONQUISTADORES. JOSÉ
LUÍS FERNANDES, FERNANDO
MACHADO E JOAQUIM
BARROSO SÃO ATUALMENTE
OS ROSTOS DA MAIS LONGA
LIGAÇÃO AO VITÓRIA.
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© MARCO JACOBEU

O AMOR AO VITÓRIA
NO SEU ESTADO MAIS PURO
TEXTO: JOANA QUINTAS E LUÍSA NOGUEIRA • FOTOGRAFIAS: JOÃO BASTOS

A FRASE "VITÓRIA, EU NUNCA TE IREI ABANDONAR" NUNCA FEZ TANTO SENTIDO.
ESTES TRÊS SÓCIOS TÊM 75 ANOS DE PAIXÃO AO VITÓRIA E SÃO A PROVA VIVA DE QUE O APOIO
DE UM CONQUISTADOR É ETERNO.
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José Luís Fernandes tem 91 anos de
idade e fez este ano 75 anos de sócio
do Vitória. Para além de se recordar
que entrou em setembro de 1943,
lembra-se também em que meses
entraram os seus amigos que foram
também homenageados na última
Gala dos Conquistadores. A sua
memória fascina qualquer um, o que
torna qualquer conversa com José Luís
Fernandes um privilégio.
Começou por recordar o primeiro jogo
que viu, com cerca de sete anos. O
campo era ainda no antigo Benlhevai,
“uma caixinha de fósforos pequenina,
perto do Toural”, e o Vitória enfrentava
o Braga. Num jogo que contava para
o Campeonato Distrital de Braga, os
Conquistadores venceram o eterno rival
por 1-0 e sagraram-se campeões. “Vi
o Vitória vencer aqui, depois fomos a
Braga empatar 1-1 e fomos campeões
do distrito. Lembro-me que fizemos
uma festa no Toural”, apontou. Daquele
tempo, recorda alguns jogadores “com
saudade”. “Os que mais destaco são
o guarda-redes Rui Coca, o Maneca, o
Mário e o Paredes que eram defesas,
de médios recordo o Freitinhas, um
rapaz que morava na Misericórdia, e de
avançados o Pantaleão, o Virgílio e o
Constantino, que era padeiro”, referiu,
com pena por não se lembrar de mais.
Pena é não poder contar todas as
memórias de José Luís, que é uma
figura da cidade-berço. Como o próprio
diz, o que o mais o orgulha "é ser
Vimaranense, Vitoriano e Nicolino".

"NÃO HÁ NINGUÉM
QUE GOSTE MAIS
DO VITÓRIA QUE EU"
José Luís Fernandes

Recorda que chegou a levar dois
jogadores e um massagista a uma
deslocação no seu carro, porque o
Vitória não tinha dinheiro. Recorda
ainda que o Vitória contratou um
jogador por vinte escudos, um jantar
e umas calças. Foi um dos fundadores
do Hóquei e do Atletismo do Vitória e
não esquece a batalha financeira para
sustentar estas modalidades. "Fui bater
às portas dos sócios para pagarem uma
quota extra para o hóquei, e consegui
que 82 sócios pagassem", revelou.
Hoje, José Luís Fernandes e a esposa

mantêm os seus lugares cativos e
pagam as quotas. Embora já não vejam
o Vitória no D. Afonso Henriques, não
perdem um jogo na televisão.
Sobre o momento da homenagem dos
75 anos, não hesitou em responder
que gostou muito. "75 anos de sócio é
difícil. Agora é mais fácil porque metem
os bebés logo que nascem, já eu entrei
com 16 anos. Mas digo-lhe: pode haver
quem goste tanto do Vitória como eu.
Mas não há ninguém que goste mais
do Vitória que eu", rematou o sócio
emblemático.
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"EU IA ASSISTIR
AOS JOGOS
E GOSTAVA"
Fernando Machado

Fernando Machado nasceu em 1929,
a 31 de agosto, e com 13 anos fez-se
sócio do Vitória. Corria o ano de 1943
quando, pela mão do pai, fez a sua
inscrição, passando desde aí a fazer
das visitas ao estádio uma tradição.
O seu pai já foi, em anos passados, o
sócio n.º 01 e, seguindo-lhe os passos,
Fernando Machado é atualmente o
sócio n.º 04.
Adepto desde sempre, não falhava um
jogo em casa. Já os jogos fora, acompanhava sobretudo os que se fizessem
perto, não embarcando em grandes
viagens pelo futebol. “Eu ia assistir aos
jogos e gostava!”, explicou Fernando
Machado.
Segundo o filho, Jaime Machado, o pai
nunca foi “aquele tipo de adepto doente”. “Era aquele sócio que normalmente
não perdia um jogo em casa, enquanto
teve autonomia para ir aos jogos sem-

pre foi, agora há cerca de três, quatro
anos que não vai, mas faz questão de
se manter ligado ao clube e não perde
um jogo na televisão”, admitiu Jaime
Machado.
Fernando Machado abdicou do lugar
anual por já não se conseguir deslocar até ao D. Afonso Henriques, mas

continua a fazer o pagamento das suas
quotas e a alimentar a sua ligação ao
emblema da cidade-berço.
No momento de homenagem aos 75
anos de associado de Fernando Machado, a família fez questão de marcar
presença na cerimónia, mesmo os elementos mais “desligados” do futebol.

"JÁ IA AO
FUTEBOL ANTES
DE SER SÓCIO"
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Joaquim Barroso

É o sócio n.º 02 do Vitória, um vínculo
que mantém desde os seus 16 anos
e que começou por iniciativa própria.
“Foi por minha vontade, já ia ao futebol
antes de ser sócio”, recordou Joaquim
Barroso.
Nasceu em abril de 1927 e hoje, com 91
anos, viu essa ligação ser reconhecida
com uma distinção nunca antes feita
pelo clube. Com o sócio n.º 01 já falecido,
Joaquim Barroso poderá ocupar, na
próxima atualização, esse posto. Apesar
de atualmente não frequentar o estádio
e assistir aos jogos apenas em casa,

é outro dos exemplos que mantém as
quotas em dia.
Enquanto conseguiu, como adepto nas
bancadas a apoiar os Conquistadores,
foi assíduo no D. Afonso Henriques mas
também nos estádios para onde a equipa se deslocava. Inclusive na Europa.
Uma das memórias que partilha com o
filho, também Joaquim Barroso, é a visita
à capital espanhola, para o encontro
europeu frente ao Atlético de Madrid.“Nas competições europeias, o meu pai
não falhava um. Lembro-me que fui com

o pai a Madrid e colocaram-nos lá numa
bancada muito íngreme e, na altura, não
deixaram o D. Afonso Henriques entrar
connosco. Aquilo era uma espécie de
mascote mas enorme, tipo os ‘Zés Pereiras’ que andam nas festas. Em Madrid
andamos na rua com ele mas no estádio
não nos deixaram entrar. Ou melhor,
entrou no estádio mas para debaixo das
bancadas. Mas era hábito ficar junto com
a claque em todos os jogos”, recordou o
filho Joaquim Barroso.
Hoje em dia, a tradição de ver o futebol
em família mantém-se, num ambiente
mais caseiro, mas do qual ambos não
abdicam.
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GINÁSIO DA EDUCAÇÃO DA VINCI
FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

OS GINÁSIOS DA EDUCAÇÃO DA VINCI EM GUIMARÃES
FAZEM PARTE DA REDE DA MARCA Nº1 EM PORTUGAL
EM SERVIÇOS DE APOIO EDUCATIVO. PARA ALÉM DE
SERVIÇOS DE APOIO ESCOLAR PARA CRIANÇAS E
JOVENS, DISPÕEM DE UMA OFERTA DIVERSIFICADA
DE SERVIÇOS QUE VISAM O DESENVOLVIMENTO
INTEGRADO DO INDIVÍDUO AO LONGO DA VIDA.

O Ginásio da Educação Da Vinci de Guimarães abriu as suas portas em 2011,
fruto de um projeto de jovens recém-licenciados pela Universidade do Minho
da área de Ensino e Psicologia.
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Os Ginásios da Educação Da Vinci são
uma marca nacional de serviços de
educação que se encontra presente em
mais de 50 localidades do país em regime de franchising. A sua oferta contempla serviços de apoio escolar tais como,
explicações e apoio ao estudo dirigido
a todos os graus de ensino, desde do 1.º
ciclo até ao ensino superior.
Para além dos serviços de apoio escolar
e explicações, os Ginásios Da Vinci
dispõem de uma vasta gama de outros
serviços e atividades educativas, forma-

tivas e lúdico-didáticas que abrangem
diversas áreas do conhecimento e, cujo
objetivo é o desenvolvimento integral
do indivíduo ao longo da sua vida.
O conceito multisserviços de educação
contempla, ainda, serviços de psicologia e psicopedagogia, campos de férias,
traduções, formação profissional e
escola de línguas.

OFERTA
DIFERENCIADA
Desde o ensino básico ao superior, os
Ginásios da Educação Da Vinci proporcionam um apoio educativo que
procura ir ao encontro das necessidades do aluno, que respeita o seu ritmo

de aprendizagem e que fomenta a
aquisição de estratégias e métodos de
estudo.
Com um futuro que se avista cada vez
mais exigente, os Ginásios da Educação
Da Vinci promovem serviços individualizados e de transparência, onde o aluno
é orientado e incentivado a aprofundar
a aprendizagem, com o conhecimento
e experiência de métodos testados pela
marca com mais de 20 anos de experiência. A vasta equipa de professores,
psicólogos, terapeutas, formadores e
outros colaboradores, promovem um
desenvolvimento holístico do aluno,
apostando numa intervenção personalizada, de grande proximidade com
os pais e em estreita articulação com a
escola.
© JOÃO BASTOS

LÍNGUAS
Abrangendo as línguas mais faladas
no mundo: inglês, francês, alemão,
espanhol, italiano, chinês e japonês, os
cursos de línguas para adultos em horário pós-laboral do Ginásio DA VINCI
são certificados pela DGERT segundo o
Quadro Europeu Comum de Referência
para as Línguas em cooperação com
a BabeliUM – Escola de Línguas da
Universidade do Minho e o Instituto
Confúcio.
As turmas têm um número reduzido
de alunos, aumentando a produtivida-

de e permitindo um ensinamento mais
personalizado por parte de professores
nativos. O Ginásio da Educação DA
VINCI de Guimarães dá-lhe ainda a
possibilidade de fazer o seu diagnóstico e descobrir qual o seu nível linguístico de forma totalmente grátis.
Neste início de 2019, a grande novidade é o curso de Língua Gestual
Portuguesa em colaboração com a
Associação de Surdos do Porto fomentando a divulgação e aprendizagem à
comunidade ouvinte vimaranense.
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CAMPO DE FÉRIAS
Nas interrupções letivas do Natal,
Páscoa e Verão, oferecem atividades
significativas e diversificadas, que
desenvolvam competências emocionais, sociais e cognitivas nos seus
participantes.
Desde workshops e ateliers, do desporto à cultura, passando por visitas e
saídas, profissionais da área da Educa-

ção e da Saúde em colaboração com
o Gabinete de Intervenção Psicopedagógica, organizam um programa diário
diversificado que pretende estimular
a criatividade, a autoestima, a imaginação, a exploração e a autonomia
dos jovens, para que, experienciando,
possam viver verdadeiramente a sua
infância, crescendo felizes e com bagagem para o futuro que os espera.

SUMMER CAMPS
NO ESTRANGEIRO
A 4.ª edição do Summer School da
marca Ginásios da Educação Da Vinci,
terá como destino o Reino Unido,
EUA e Canadá, onde os jovens ficarão
alojados duas semanas em colégios de
referência no Verão,assistindo a aulas
de Inglês e participando em atividades
e excursões.
Cada grupo terá à sua espera um colégio equipado com excelentes condições
para a aprendizagem, para o lazer e
para o desporto, em completa segurança, apoiado por um staff certificado
nas áreas da gestão geral do campus,
dos aspectos de saúde e de bem estar,
da organização pedagógica das aulas,
da organização das excursões, das
atividades desportivas, da logística do
alojamento, da alimentação, do transporte e da segurança de participantes e
monitores.

DESDE 2011
EM GUIMARÃES
O Ginásio da Educação Da Vinci de
Guimarães iniciou a sua atividade no
dia 01 de outubro de 2011 e está localizado em pleno centro de Guimarães na
Alameda Dr. Alfredo Pimenta, junto ao
Pingo-Doce.
Em sete anos de existência, acompanhou já mais de 500 crianças e jovens
do 1º ciclo ao Ensino Superior, bem
como mais de 400 adultos que já frequentaram os seus cursos de Línguas
certificados.

Alameda Dr. Alfredo Pimenta,
n.º 264 (junto ao Pingo-Doce)

4810-420 Guimarães
253 088 028 | 934 408 239
guimaraes@davinci.com.pt
www.ginasiosdavinci.com/guimaraes
facebook.com/DAVINCI.Guimaraes

Trata-se de um programa que pretende proporcionar a jovens com idades
compreendidas entre os 10 e os 17 anos
uma imersão diária e natural na língua
inglesa com participantes de diferentes
culturas de todo o mundo. O desenvolvimento deste programa resulta da
necessidade de podermos proporcionar
aos nossos alunos o reforço das suas
competências linguísticas uma vez que,
como sabemos, o domínio de duas ou
mais línguas constitui, atualmente, quer
no contexto europeu e mundial, uma
grande vantagem competitiva.
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ESPAÇO DO CONSUMIDOR

SALDOS, TROCAS
E DEVOLUÇÕES
FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

seus direitos, reclame. Para isso, use
o livro de reclamações na loja ou em
formato eletrónico em www.livrodereclamacoes.pt.
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O Natal é, naturalmente, uma época
que promove o consumo. Durante esta
época festiva, os apelos ao consumo
intensificam-se e os consumidores
encontram-se mais vulneráveis à persuasão das estratégias de publicidade,
sendo mais frequentes os comportamentos de compra impulsivos e
irrefletidos. Após esta data, muitos
consumidores deslocam-se às lojas
para efetuar trocas de prendas que
receberam.

no armazenamento dos produtos que
passam de moda.

Saiba que o comerciante não é obrigado a trocar os artigos vendidos. Muitos
fazem-no por simples cortesia, para
manter os clientes, sendo que nesta
época festiva é habitual que o comerciante adote esta política, considerando
que a maioria dos bens adquiridos são
para oferta. Se receber um presente
que queira deverá apresentar o produto
no mesmo estado de conservação em
que o recebeu, e guardar o recibo. Deverá ainda estar atento ao prazo dado
pela loja para trocas ou devoluções.

Se o produto tem um defeito, o consumidor dispõe de um prazo de dois
meses para denunciar os defeitos.
Aconselhamos que conserve o comprovativo da compra, através do talão,
recibo ou prova de pagamento através
de cartão multibanco.

Não se esqueça ainda que, logo após
o Natal, se inicia a época de saldos,
que poderá aproveitar. Mas os saldos
são sobretudo interessantes para os
comerciantes, pois permitem escoar
rapidamente os artigos da estação que
está a terminar. Além disso, poupam

Para ter a certeza de que o negócio
é vantajoso, compare o preço final.
Atualmente existem plataformas online
para verificar essa informação. Todos
os produtos devem exibir, de forma
legível e inequívoca, o preço anterior e
o preço promocional. Deve estar atento
para não cair no engano de um saldo
ilusório.

Já a venda de produtos com defeito
deve ser comunicada de forma evidente, através de letreiros, sendo que estes
produtos têm de estar em locais destacados dos restantes.
Caso estes requisitos não
sejam cumpridos, pode
sempre exigir a troca por
outro produto com a
mesma finalidade ou a
devolução do valor já pago.
Se um comerciante não respeitar os

Se o consumidor está a pensar adquirir na internet um produto em saldo
pode devolvê-lo, mesmo que este não
apresente defeito. As compras à distância contam com o chamado “direito
ao arrependimento”. Sem que precise
de justificar o motivo da devolução e
desde que respeite o prazo de 14 dias
desde da data em que recebe o artigo.
Para qualquer esclarecimento pode
solicitar o apoio da DECO- Delegação
Regional do Minho, na Av. Batalhão Caçadores 9, n.º 279, em Viana do Castelo
ou contactar a linha telefónica 258 821
083, ou ainda, pelo correio eletrónico
para deco.minho@deco.pt.
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O TUDENCONTA ajuda, desde 1986,
as famílias que nos vistam, a tornar
as suas casas, espaços mais confortáveis e capazes de crescer com a
família. Temos tido o privilégio de, no
mesmo estabelecimento, conseguir
servir múltiplas gerações que em nós
confiam.
Somos uma empresa 100% portuguesa, sediada na Av. D. João IV, em
Guimarães atualmente conta com uma
área de exposição de aproximadamente 4.000m², onde pode encontrar tudo
o que a sua casa necessita, sempre
com o preço mais em conta, nunca
descorando a qualidade e o melhor
serviço pós-venda.
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1. Cómoda 69€ 2. Mesa de cabeceira 35€ 3. Cama individual 79€ 4. Armário 139€
5. Mesa nórdica redonda - 80cm - 95€ 6. Sofá 249€ (disponível noutras cores)
7. Cama casal com gavetas 99€ (colchão e estrado não incluídos) 8. Aparador 99€ 9. Cómoda 69€

Av. D. João IV, n.º 1049, 4810-532 - Guimarães

253 423 690

facebook.com/tudenconta
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SOLIDARIEDADE

OITO TONELADAS DE ALIMENTOS
VITÓRIA E WHITE ANGELS BATEM RECORDE
TEXTO • FOTOGRAFIAS: LUÍSA NOGUEIRA

AS OITO TONELADAS DE ALIMENTOS RECOLHIDAS SUPERARAM AS EXPECTATIVAS E PERMITIRAM QUE
MAIS INSTITUIÇÕES VIMARANENSES FOSSEM BENEFICIADAS.
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O Vitória e os White Angels recolheram oito toneladas de bens alimentares. A campanha solidária, que se
realizou pelo terceiro ano consecutivo – em que o Vitória disponibilizava um bilhete por cada alimento
doado para o jogo frente ao Rio
Ave – tinha como objetivo angariar
cinco toneladas em 2018, mas os
alimentos doados ultrapassaram as
expectativas.

que o Vitória representa para Portugal, mas não é só aquilo que se vê no
Estádio D. Afonso Henriques, é mais
do que isso. É também este envolvimento de preocupação com os
outros. Por vezes, existe uma leitura
com algum preconceito relativamente
a estes grupos, mas eles são capazes
de fazer muito mais”, disse Júlio Mendes, justificando que esta campanha
foi uma prova disso mesmo.

Júlio Mendes, presidente do Vitória,
referiu que o "motor impulsionador"
desta campanha solidária foram os
White Angels. "Os grupos organizados, neste caso os White, têm uma
função muito particular naquilo que
é a perceção do público, do país, do

Paula Oliveira, vereadora da Ação
Social, garantiu que os bens serão
distribuídos por 16 instituições, que
cobrem todo o território vimaranense.
Já Marco Talina, em representação
dos White Angels, apelou a que os

vitorianos e vimaranenses continuassem a ajudar ao longo de todo o ano.
As entidades beneficiárias são o Centro Social de Nespereira, a Casa do
Povo de Fermentões, Fraterna, ADCL,
Casa do Povo de Briteiros, Centro
Infantil de Pevidém, Centro Social Paroquial de Ronfe, Centro Social Padre
Manuel Joaquim de Sousa, Patronato
S. Sebastião, Santa Casa da Misericórdia de Guimarães, Centro Social
da Irmandade de S. Torcato, Centro
Social D. Manuel Monteiro de Castro.
Como o número atingido foi muito
elevado, a Cercigui, a APCG, a Santa
Casa da Misericórdia de Guimarães
e o Lar de Santa Estefânia também
serão instituições beneficiárias.
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FUTEBOL À LUPA

A LIGA EUROPA 2... UM
PRESENTE ENVENENADO PARA
CLUBES COMO O VITÓRIA!
TEXTO: VASCO RODRIGUES • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

QUANDO A UEFA ANUNCIOU A CRIAÇÃO DE MAIS UMA COMPETIÇÃO
EUROPEIA, TAL PARECIA IR DE ENCONTRO ÀS AMBIÇÕES DOS
CLUBES MENOS FORTES, QUER NOS ÂMBITOS DESPORTIVOS QUER
FINANCEIROS. PORÉM...
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AS CONSTANTES PRESSÕES DAS MAIORES LIGAS

A SUPERLIGA EUROPEIA E A MUDANÇA
NA LIGA DOS CAMPEÕES!

É sabido que, actualmente, a geografia
das competições europeias não é estanque, como terá sido da década de 60 até
à final da de 80 do século passado.

Como veio a lume no semanário alemão,
Der Spiegel, fruto da publicação dos ficheiros obtidos pelo famigerado Football
Leaks, existiram conversações secretas
para a criação de uma exclusiva liga
europeia, com os clubes mais titulados
do Velho Continente.

Na verdade, a criação da milionária Liga
dos Campeões permitiu que a UEFA
concluísse que tinha em mãos uma
verdadeira “galinha dos ovos de ouro”. A
publicidade gerada pelos patrocinadores, bem como os contratos televisivos
efectuados levaram a principal prova
europeia por clubes a um patamar em
que só as equipas das principais ligas
europeias a consigam vencer, excepção
feita ao Ajax de Van Gaal e ao FC Porto
de Mourinho.
Essa posição, fruto de uma pressão
insustentável, tornou-se, cada vez mais,
selectiva, seja pelas pressões dos clubes
com maior capacidade financeira e/ou
mediática, preocupados em não perder
o seu feudo, seja pelos representantes federativos das principais provas
domésticas interessados em cavar um
fosso cada vez maior para as demais, de
modo a conseguirem negociar melhores contratos publicitários e de direitos
televisivos.

Essa seria encabeçada pelos históricos
Real Madrid, Barcelona, Juventus, Milan,
Inter, Manchester United, Liverpool,
Manchester City, e mais alguns clubes
de nomeada, que dar-se-iam ao luxo
de convidar outros para participarem na
prova.
Estas informações fizeram com que a
UEFA temesse perder a sua prova mais
valiosa ou que a mesma decaísse de
interesse. Por essa razão, a Champions
League, com o apoio da Associação
Europeia de Clubes, foi reformulada,
atribuindo mais lugares aos clubes das
cinco mais mediáticas ligas europeias
(Inglaterra, Itália, Espanha, França e Espanha). Este facto, obviamente. fez com
que os clubes das ligas de segunda linha
(Rússia, Holanda, Bélgica e Portugal)
perdessem as posições que eram suas.
Tal realidade explicará, por exemplo, que,

actualmente, o quinto classificado na
nossa Liga não tenha entrada assegurada na Liga Europa.
UMA REFORMULAÇÃO COMPLETA!
Porém, os órgãos que mandam no
futebol europeu quiseram ir mais longe.
Pretenderam, sob a capa da apresentação de uma nova competição, a que
para já chamaram Liga Europa 2 (não
terão antes querido dizer a Segunda
Divisão da Liga Europa ?) a criação da
arrecadação do futebol europeu. Nesta,
pretendem colocar os clubes que, pelo
ranking ou pela sua situação periférica,
não possam qualificar-se para a verdadeira Liga Europa. Assim, trinta e duas
equipas disputarão a fase de grupos da
prova. Estarão divididas em oito grupos
de quatro participantes, sendo que os
vencedores de cada poule passarão
directamente para os oitavos de final e
o segundo disputará um play-off com o
terceiro classificado de cada grupo da
Liga Europa, num claro sinal de subalternidade desta nova prova à original.
Além disso, outros indícios demonstrativos do que a UEFA pretende fazer com
a novel competição. Os prélios estão
previstos disputarem-se às quintas
feiras, no horário quase incógnito das
15h30, para a competição não colidir e
retirar audiências nem patrocinadores à
tradicional prova europeia que se joga
nesse dia.
Porém, perguntamos nós, quem irá
assistir a um jogo de futebol, a meio da
semana, às 15h30? E que interesse desencadeará aos patrocinadores investir
numa prova que está condenada a ter
reduzidas audiências e shares televisivos?
E, eis aqui, a teoria do “presente envenenado”! Estamos em crer que a UEFA
pretenderá demonstrar que há um conjunto de clubes que não possui qualquer
interesse em tê-los nas competições
europeias. Por essa razão, coloca-os
numa prova, quase incógnita, para sob o
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rias, o que atento os últimos resultados
almejados, poderá significar que a seguir
a um apuramento europeu festejado em
Maio, se lamente uma eliminação em
Agosto... arriscando tornar o panorama
competitivo europeu nacional um verdadeiro deserto!
O VITÓRIA, EM CONCRETO!
Segundo o modelo competitivo apresentado pelos responsáveis da UEFA, e já
aqui descrito, este dificilmente, beneficiará o Clube do Rei. Assim, o terceiro
classificado da I Liga ou o vencedor da
Taça de Portugal deverão ser obrigados
a disputar um play-off de acesso à Liga
Europa (a original). Quanto aos quarto e
quinto classificado estariam obrigados a
disputar a segunda e a terceira pré-eliminatória da nova competição, além do
play-off de entrada na nova competição.
falacioso argumento da competitividade,
impedir que compitam com os desejados e protegidos do sistema
Por fim, o prémio supremo, para o melhor dos indesejados: a entrada directa
na Liga Europa original, para o vencedor
da prova em mais um claro sinal de que
esta competição será considerada a
“sala de arrumos” das equipas apuradas
para as competições europeias.
AS PRIMEIRAS CRÍTICAS!
Apesar da Federação Portuguesa de
Futebol ter votado favoravelmente este

projecto, o que nos leva a equacionar se
terá pensado na maioria dos clubes que
representa, não tardou que os clubes
nacionais com ambições europeias viessem manifestar a sua apreensão quanto
à nova prova.
Assim, o Vitória, mas também o Rio Ave
e o Marítimo, levantaram legítimas dúvidas sobre o modelo que a UEFA propôs,
visto, segundo ele, o arquétipo aumentar
as assimetrias entre as grandes ligas e
as demais (como a portuguesa), já que
as grandes receitas irão concentrar-se
nas provas mais mediáticas, onde os
clubes mais fortes do Velho Continente
se encontram.
Quanto aos outros clubes levantaram
dúvidas, também, quanto à relação custo/benefícios, bem como as dificuldades
logísticas em preparar embates que
poderão não trazer receitas esperadas
e obrigarão a começar as respectivas
temporadas numa fase prematura.
Além disso (e pasme-se!) ainda nenhum
clube nacional levantou dúvidas sobre
o problema competitivo que poderá
advir da não entrada directa dos clubes
nacionais quer na Liga Europa, quer na
nova prova. Na verdade, todos, atento
o 7º lugar do ranking europeu do nosso
país, deverão passar por pré-eliminató-
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Assim, os Conquistadores, além das
preocupações económicas manifestadas
pelo seu presidente, terão, para andarem na alta roda do futebol europeu, que
escalar um verdadeiro Everest. Na verdade, um apuramento europeu obrigará,
desde logo, a que a época comece mais
cedo e sem a certeza de chegar à prova
que poderá ser considerada a terceira
divisão europeia.
Tal leva-nos a concluir, novamente,
que a UEFA encontra-se a atribuir um
presente envenenado às equipas com a
dimensão do Vitória... o problema é que
a voz para rebatear tal “ratoeira” jamais
ecoará em Nyon!

FACEBOOK.COM/ECONOMIAGOLO
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QUEM CONTA UM CONTO

OS TRÊS
DESEJOS

TEXTO: JÚLIO BORGES IMAGEM: BÁRBARA CORREIA DA SILVA

38

No tempo de rainhas e reis
Vivia numa floresta um casal
Que por serem tão preguiçosos
A sua vida lhes corria mal.

— Sou a fada bondosa
A vós vos concedo três
Simples e frutuosos desejos
Para melhorar vossa vida de vez.

— Era bem feito, minha querida,
De juízo encolhido,
Se te dependurasse no nariz,
Esse tão desejado enchido.

Ele tão feio e preguiçoso,
E ela de enorme beleza,
Mas eram tão torpes e tolos,
Que não tinham qualquer riqueza.

Mas atendei apenas três,
Desejos egoístas ou não
Pensai antes de pedir
Para não terdes uma desilusão.

E eis que de repente saltou
O chouriço para o nariz da esposa,
E enchouriçada ficou,
A face da mulher gulosa.

Azarados como eram,
Por não quererem trabalhar,
Passavam a vida com queixas
Por não terem dinheiro e apenas muito
azar.

E como repentinamente surgiu,
Depressa a fada desapareceu
Cobrindo com um manto de esperança,
Quem tão pobremente viveu.

— Segundo desejo vos concedo,
Eis aqui dependurado,
O chouriço no nariz,
E o bom senso abandonado.

Começaram então os dois torpes,
Por uma lista fazer,
— Eu gostava de ser rica
De vida regalada e farta ter.

— Tu viste o que fizeste,
Tenho um nariz de chouriço,
Que má sorte na minha vida,
Ter um tolo marido sem juízo.

— Para que nos serviria ser ricos,
Se doentes vivêssemos.
Mais vale pedir saúde
E que de doença não morrêssemos.

— Tira-me já esta nariganga
Todos de mim se rirão!
— Mas se pedir um desejo,
Ficaremos sem nada, nem riqueza, nem
pão!

— Grande miséria a minha,
Que neste mundo me calhou,
Ter tão bela mulher,
Mas que dote não herdou!
— Eu tão bela e formosa desejo
Uma vida repleta de riqueza.
Será que não há uma fada
Que me conceda um desejo que seja?
E de lamento em lamento
Ia passando o tempo,
E suas vidas avançavam
Sem fortuna ou sustento.
Mas certa noite de inverno
Aquecendo as mágoas à lareira
Continuavam o diário queixume
Continuavam a choradeira.

— Que tolo e torpe tu és,
Homem pobre de vida e vontade,
Chegaríamos velhos e sem dinheiro
Esperar de outros bondade!?
Então durmamos sobre o assunto,
E amanhã à fada pediremos,
Com os três desejos concedidos,
Longa e rica vida teremos.

— Posso pedir muito ouro
E com ele te fazer,
Uma caixinha dourada,
Para o chouriço esconder.
— Não quero nada de caixas,
Apenas a minha beleza,
Desejo ter o meu nariz,
Mesmo que viva na pobreza.

— Que malfadada fui!
O azar que comigo nasceu!
Se me concedessem um desejo
Todo um tesouro seria meu!

Mas com a vontade de pedir
Disse a mulher sem pensar:
— O que caía bem agora era um
chouriço
Para nestas brasas o assar.

— Três desejos vos concedi,
Para pedirdes com juízo,
Não bastava serdes tão pobres,
Que os gastastes num chouriço.

— E eu minha bela e velhaca mulher,
Tanto gostava de conhecer
Uma fadinha bondosa,
Que me fizesse enriquecer.

— Primeiro desejo vos concedo,
Eis aqui o vosso chouriço,
Que vos sacie a vontade,
E vos dê mais juízo.

¬— Pobre casal sem memória,
Sem a sorte desejada,
Vou deixar-vos o chouriço,
Em vez da fortuna ansiada.

Então pela lareira desceu,
Uma luz que os cegava,
Apareceu-lhes então uma fada
Que desejos concretizava.

— Valha-me esta mulher gulosa
Que a um dom deu sumiço,
Gastou por nada um desejo,
Um desejo de chouriço.

E ficaram marido e mulher,
Queixando-se de novo da vida,
Por um chouriço trocaram os desejos,
Mantiveram a pobreza vivida.
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QUIZ JANEIRO 2019

QUEBRA-CABEÇAS
1 – A FOTOGRAFIA

1 – EM QUE MÊS SE REALIZA EM
GUIMARÃES O FESTIVAL WESTWAY LAB?

O Guilherme está a contemplar a
fotografia de alguém. O seu amigo Rui
pergunta-lhe quem é o homem do
retrato. O Guilherme responde: “Irmãos
e irmãs eu não tenho, mas o pai desta
pessoa é filho do meu pai".

a) Fevereiro
b) Março
c) Abril
d) Maio

Quem está presente na fotografia?

2 – QUE ANTIGO JOGADOR DO VITÓRIA DÁ O
NOME AO MUSEU DO CLUBE?
a) Paulinho Cascavel
b) Edmur
c) Ndinga
d) Jeremias

2 – CAVALHEIROS
NO RESTAURANTE

3 – EM QUE EQUIPA VAI CORRER EM 2019 O
CICLISTA VIMARANENSE JOSÉ MENDES?
a) Sporting/Tavira
b) Liberty Seguros/Carglass
c) Movistar
d) Bora-Hansgrohe

4 – QUAL É A FREGUESIA MAIS A SUL
DO CONCELHO DE GUIMARÃES?
a) Lordelo
b) Guardizela
c) Moreira de Cónegos
d) Serzedelo

Quatro cavalheiros (João, Armando,
Cristiano e André) foram jantar a um
restaurante caro. Eles deixaram os seus
casacos, chapéus, luvas e bengalas
na receção (cada cavalheiro possuía
um objeto de cada). Porém, quando
foram retirar os objetos, eles estavam
misturados, e cada homem acabou
por ficar com exatamente uma peça
do vestuário pertencente a cada um
dos quatro homens (um par de luvas é
considerado uma peça única). O João
e o Armando permaneceram com
seus próprios casacos, O Cristiano
permaneceu com o seu próprio chapéu
e o André permaneceu com suas
próprias luvas. O João não ficou com a
bengala de Cristiano.
Diga a quem pertencia cada peça
de roupa com que cada um dos
cavalheiros se vestiu ao sair do
restaurante.

5 – QUEM MARCOU O GOLO DO TRIUNFO DO
VITÓRIA NA TAÇA DE PORTUGAL EM 2013?
a) André André
b) El Adoua
c) Marco Matias
d) Ricardo Pereira

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

a) Braga
b) Famalicão
c) Barcelos
d) Porto

Soluções quebra-cabeças
Resposta 1
O filho do Guilherme.
Resposta 2
O João estava com seu próprio casaco, o chapéu do
Armando, as luvas do Cristiano e a bengala do André.
O Armando estava com o seu próprio casaco, o chapéu
do andré, as luvas do João e a bengala do Cristiano. O
Cristiano estava com o casaco do André, o seu próprio
chapéu, as luvas do Armando e a bengala do João. O
André estava com o casaco do Cristiano, o chapéu do
João, as suas próprias luvas e a bengala do Cristiano.

6 – QUAL É O ÚNICO CONCELHO DO PAÍS COM
MAIS FREGUESIAS QUE GUIMARÃES?
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23 ANOS DE EXPERIÊNCIA
NO MERCADO IMOBILIÁRIO

EMPREENDIMENTO
QUINTA DA ESPINHOSA
A APENAS 900 METROS DO TOURAL
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OS MELHORES EMPREENDIMENTOS DE GUIMARÃES
SEMPRE DA DIPE
SALGUEIRAL RESIDENCES
JUNTO AO CENTRO DA CIDADE

