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CONSTRUÇÃO DE QUALIDADE
O empreendimento Povoa Beach
promete revolucionar o mercado da
habitação na Póvoa de Varzim. Com
projeto de arquitectura desenvolvido
pelo atelierdacosta, o empreendimento
foi desenvolvido pela Proimpo, Lda.

02

O Povoa Beach tem a intenção de revolucionar a habitação nesta zona urbana
da Póvoa de Varzim, uma vez que os
edifícios apresentam uma linguagem
contemporânea, capaz de aproveitar a
ótima exposição solar e as zonas verdes
envolventes".

www.proimpo.pt

�

O primeiro edifício em construção é
constituído por tipologias T2, T3 e T4,
todos eles com garagens fechadas. Os
apartamentos T2 com garagem para um
carro e os restantes com garagem para
dois veículos. A conclusão do edifício
está prevista para agosto de 2019.
O conforto é uma das principais características do empreendimento, onde
todas as madeiras interiores serão de
bétula. Os pavimentos da sala, quartos
e vestíbulos de circulação serão de
soalho flutuante. A cozinha deslumbra

proimpoimobiliaria@gmail.com

�

pela vista para o exterior, enquanto
a sala tem frente envidraçada para a
varanda, que percorre toda a extensão
do apartamento.

A 100 METROS DO MAR
Situado numa zona priviligiada da
fantástica cidade da Póvoa de Varzim,
o novo empreendimento fica a apenas
100 metros do mar, para que possa usufruir ao máximo daquilo que esta cidade
tem para oferecer. A proximidade do
metro é outra comodidade essencial.

964 968 397

�

966 972 721
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A MÚSICA QUE
TRANSFORMA AS CIDADES
Os músicos de rua fazem parte da
paisagem das cidades. Em ruas e praças
que escolhem como palco partilham a
música com quem passa, transformandoas em espaços mais vivos, mais sentidos.
Em Guimarães não é assim.
Fruto de uma política cultural que se
mostra demasiado complicada, quase
tudo o que é improviso, não pode ser
contratado, não surge como claramente
profissional e sujeito a avaliação de
quem decide, acaba por ficar à margem
da atividade cultural de Guimarães.
Salvo algumas exceções, como o
Excentricidades, um programa de

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.

descentralização cultural que merece
relevo.

dançaram ali como poucas vezes vi. O dia
fez-se melhor.

Mas voltemos aos músicos de rua.
Numa destas manhãs de inverno,
estranhamente quentes e solarengas, se
considerarmos que ainda estávamos em
março, no Largo da Oliveira, duas jovens
decidiram montar palco e brindar as
muitas pessoas que passavam, ou que,
tranquilamente, ocupavam as esplanadas
daquele belíssimo espaço, com um
bonito espetáculo musical aclamado
por todos os que tiveram oportunidade
de assistir. A praça transformou-se, as
pessoas sorriram mais e as crianças

Consegui ouvir, entre os responsáveis
pelos estabelecimentos, que “É disto que
Guimarães precisa, de espontaneidade,
nas suas praças, nas suas ruas.”

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,
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Haverá certamente exceções, mas, nas
principais cidades que conheço com
forte atividade cultural, categoria em que
Guimarães se insere, os músicos de rua
são muito bem recebidos, e acarinhados.
A cidade precisa e reclama por mais
alegria, por mais música no ar.

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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EVENTOS
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Os momentos mais significativos das
nossas vidas permanecem enraizados
na memória e no tempo. A Oonagh
está presente na organização do seu
evento para realizar um momento
único e alcançar as suas maiores expetativas.

de março.

A emoção das pessoas é o foco. A criatividade das soluções e a dedicação aos
projetos são o meio para a alcançar.

O evento superou as expetativas da
organização, graças ao elevado número
de visitantes, o que ajudou a agendar
futuros eventos.

Foi com o intuito de dar a conhecer o
seu trabalho, através de um evento editorial aberto ao público, que a Oonagh
abriu as portas da Pousada de Santa
Marinha da Costa, no solarengo dia 10

Guimarães Shopping - Alameda
Dr Mariano Felgueiras 4835-075 Guimarães

Vários noivos puderam conhecer
melhor os serviços de criação, planeamento e desenvolvimento de eventos,
com decoração e personalização de
espaços, por parte da Oonagh.

Para além de casamentos, a Oonagh
tem uma vasta experiência na organização de eventos corporativos, garantindo sempre o maior sucesso.

915 872 085

oonagh.eventos@gmail.com

/oonagh.eventos

/oonaghorganizacaoeventos

MONUMENTOS

BASÍLICA DE S. PEDRO
UM MARCO, APESAR DE INCOMPLETA
TEXTO: JOANA QUINTAS • FOTOGRAFIAS: MAIS GUIMARÃES

NUM DOS LOCAIS MAIS EMBLEMÁTICOS E CENTRAIS DA CIDADE-BERÇO, A BASÍLICA DE S. PEDRO
DISTINGUE-SE POR ESTAR "INCOMPLETA" E FICOU AINDA MARCADA POR UMA TRAGÉDIA NOS ANOS 40.
Passar por Guimarães e não passar os
olhos pela Basílica de S. Pedro é praticamente impossível de acontecer. Foi
a primeira igreja a receber a distinção
de Basílica na Arquidiocese de Braga
e é uma referência na zona central da
cidade.
A história da sua fundação remonta ao
ano de 1737, ano em que foi ordenada a
sua construção. Simples e de arquitetura
elementar, foi o modo com foi projetada.
Ainda sem a construção concluída, e
menos de 20 anos depois, esta igreja recebeu a distinção de Basílica, tornando-se a primeira da Arquidiocese de Braga,
em 1751. Quanto ao título, foi atribuído
pelo Papa Benedito XIV.
A demolição das estruturas provisórias
foi parte importante das obras que
reiniciaram em 1881, depois do espaço
ter sido profanado aquando das Invasões Portuguesas ao nosso país, que
decorreram entre os anos de 1807 e 1810.
As obras foram dadas como concluídas
anos mais tarde, já no início do século
XX.
No entanto, a verdade é que o projeto
nunca foi concluído na totalidade e, ainda hoje, todos os vimaranenses saberão
que falta uma das torres que estava prevista. Ainda assim, a outra ostenta um
dos relógios mais famosos da cidade,
ainda que se encontre, há alguns meses,
parado, depois de ter sofrido danos
irreparáveis. A sua substituição está a
ser estudada.
Por si só um marco histórico na paisagem da cidade, a Basílica de S. Pedro
tem associada a si uma tragédia, tragédia essa que faz com que haja mais um
motivo para que não seja esquecida. No
primeiro de dezembro de 1942, decorria
na Europa a II Guerra Mundial, 10 pessoas morreram e várias ficaram feridas
na sequência de uma derrocada no local.
Após a "Missa das Almas", celebrada às
06h00 da manhã, centenas de pessoas
dirigiram-se para um ponto do edifício,
na zona de um dos corredores laterais,
para receberem uma esmola em pão.
No entanto, o peso de todas elas não foi
suportado pela estrutura, o que originou
a cedência de traves de madeira, que
arrastaram consigo dezenas de pessoas.
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Um novo nome, a qualidade de sempre.

descubra a coleção

primavera/verão
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Enedecor... deixe-se surpreender!
Av. D. João IV - 1147 4800-532 Guimarães • Tel. 933 578 928 • geral@enedecor.pt • www.enedecor.pt
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TECNOLOGIA

ROBOPARTY
UM EVENTO PARA TODAS AS IDADES
TEXTO: JOANA QUINTAS • FOTOGRAFIAS: MAIS GUIMARÃES

É O MAIOR EVENTO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL DO MUNDO E O MEIO MILHAR DE PARTICIPANTES DESTA
13.ª EDIÇÃO DEMONSTRA A QUALIDADE DO TRABALHO DESENVOLVIDO NOS TRÊS DIAS DE EVENTO.
São jovens, de várias escolas do país,
mas também são seniores e famílias.
Este é o retrato geral dos participantes
da 13.ª edição da RoboParty, que uniu
meio milhar de pessoas em torno dos
robôs.

que isto é o futuro, a robótica é o futuro
e tenho uma curiosidade infantil por
isto. Apesar de ter 52 anos, estou aqui
como um miúdo”, começou por explicar
José Chaves, assumidamente o mais
entusiasta do grupo.

São mais de 80 os quilómetros que
separam Vila Real de Guimarães, mas
nem isso tem sido suficiente para afastar
José Chaves da RoboParty. Embora nem
sempre se faça acompanhar pelas mesmas pessoas, regressa ano após ano ao
pavilhão da Universidade do Minho para
ir satisfazendo um "curiosidade infantil".

De mais perto chegou Tiago Aston e a
sua equipa, uma equipa de três jovens
que frequentam o Colégio João Paulo II,
em Braga. Com idades compreendidas
entre os 10 e os 11 anos, os três rapazes
assumem facilmente o gosto pela robótica. "Gosto de programar, de aprender
sobre a lógica das coisas e saber um
pouco mais sobre esta área", revelou
Cristóvão Marques.

Eventualmente, somos a única equipa
que não vem de uma escola, somos uma
família. Já vimos há vários anos. Acho

Já Tiago Aston, também ainda jovem

mas já mentor da equipa, admite que os
três são os mais interessados da turma,
daí a sua decisão de os levar. "Eles, na
turma, são o grupo mais interessado e
achei que era uma excelente atividade para eles, para aprenderem mais",
explicou.
E se o limite de idades é mesmo coisa
que não existe na RoboParty, que o diga
Diogo Silva, o elemento mais novo nesta
edição. Com 8 anos, participa pela segunda vez e foi o próprio a pedir para estar presente. "O ano passado gostaram
de estar cá e desta vez foram mais eles
a convencer os pais a virem novamente. É uma área de interesse para eles",
assumiu Delfim Pedrosa, responsável
pela equipa.
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“ACHEI QUE
ERA UMA
EXCELENTE
ATIVIDADE
PARA ELES"
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A QUEDA
DE SALAZAR
NOVAS
REVELAÇÕES
SOBRE O PERFIL
E OS HÁBITOS
DO DITADOR
TEXTO: RUI DIAS • FOTOGRAFIAS: JOÃO BASTOS
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João Pedro Castanheira, António Caeiro
e Natal Vaz são consagrados jornalistas
que resolveram virar o seu radar para a
figura de Salazar, nomeadamente para
o último período da ditadura, desde
que o presidente do Conselho caiu da
cadeira. O livro A Queda de Salazar - O
Principio do Fim da Ditadura, lança uma
nova luz sobre aspectos até aqui pouco

valorizados, como a personalidade
neurótica do ditador, a forma como foi
afectado pelo maio de 1968 ou a sua
dependência de medicamentos. Os autores estiveram em Guimarães a fazer
a apresentação da obra, no salão nobre
da Sociedade Martins Sarmento, no dia
21 de março, a convite do Gabinete de
Imprensa.

O que é que vos motivou a escrever
sobre este tema?
JPC - Chegámos a uma etapa das nossas vidas profissionais em que tínhamos
mais tempo e em que achamos que
tínhamos algum talento. Porque não
pô-lo em prática? Principalmente em
torno de temas que nos dizem alguma
coisa, temas que têm que ver com a
nossa memória. Que também estão
relacionados com a nossa participação
como cidadãos.
NV - Há também uma relação com
a efeméride: fez cinquenta anos que
Salazar caiu da cadeira. Estas datas
sugerem sempre ideias e havia que
escrever sobre este assunto. A ideia e o
contacto com a editora foi do Zé Pedro
que depois nos contactou a nós. Era
pouco tempo para ele fazer tudo sozinho
e foi aí que nós entramos. Juntamo-nos
em fevereiro de 2018, ou seja, desde que
começamos até ao lançamento do livro,
em novembro, passaram apenas nove
meses.
O que é que faltava dizer sobre Salazar? Não tinha já sido tudo dito?
AC- Nós não sabíamos o que faltava
dizer, na realidade sabíamos pouco. Dos
arquivos dos jornais - dos quais, em
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"CONFRONTAMO-NOS
COM INFORMAÇÕES
QUE NÃO ERAM
CONHECIDAS, OUTRAS
QUE NÃO TINHAM SIDO
VALORIZADAS. POR
EXEMPLO A FORMA
COMO O MAIO DE 1968
O AFECTOU...”
ANTÓNIO CAEIRO

papel, só sobrevive um -, dos arquivos
histórico-diplomático e de outras fontes,
algumas novas, emergiu um Portugal que
era pouco conhecido. Confrontamo-nos
com informações que não eram conhecidas, outras que não tinham sido valorizadas. Por exemplo: a forma como o maio
de 1968 o afetou, a sua dependência das
injeções, a sua personalidade marcadamente neurótica, desde muito cedo. Têm
aparecido pessoas a dizer que o livre se
lê como um romance.

O livro saiu a nove de novembro por
alguma razão em especial?

Quais foram os maiores obstáculos que
encontraram ao na escrita deste livro?

AC- Nessa data assinala-se o regresso
de Mário Soares do desterro em São
Tomé. Aquela que é, no fundo, a primeira
medida de reversão das políticas salazaristas. Esta medida, muito importante
politicamente e também do ponto de
vista simbólico foi tomada no primeiro
Conselho de Ministros de Marcelo Caetano mas, no Portugal daquele tempo, não
foi noticiada.

NV- Tivemos uma grande ajuda, da
arquivista Madalena Garcia, na descodificação da letra de Salazar, nos seus
diários.

Na apresentação que fizeram falaram
de terem mais informação, mas de terem que parar por limitações de espaço
e de tempo. Isto sugere que há matéria
para mais livros, é assim?
NV- É essa a ideia. Da última vez que fui
à Torre do Tombo fiquei com a sensação
que ainda há muita coisa para contar.
Houve coisas que ficaram de fora deste
livro, informação que nos chegou já
depois de o livro estar na gráfica ou que,
simplesmente, não cabia.
A imprensa e a crítica pegaram muito
na questão da eventual dependência
de Salazar relativamente a drogas, uma
originalidade da vossa investigação.
Podemos mesmo afirmar que Salazar
dependia de uma substância aditiva?
NV- Podemos dizer que ele terá tomado
Eucodal, pelo menos uma vez, nos anos
cinquenta. Já nos anos sessenta ele
terá tomado uma substância que era
o embaixador Marcelo Matias que lhe
trazia, um produto que não se vendia cá
em Portugal, mas que estava sujeito à
lei dos estupefacientes, portanto, havia
qualquer coisa que ele tomava sistematicamente. Nós não podemos dizer que
ele terá tomado Eucodal sempre.

Secretamente era esse o nosso desejo,
contar uma história. No fundo o que é o
jornalismo? É a ficção da realidade, num
certo sentido.

JPC- O “depende” é um verbo usado propositadamente. Refere-se a um período,
em 1961, em que o regime estava sob
grande pressão e, nessa altura, ele era
injetado dia sim, dia não.

JPC- Tudo isto tem muita relação com o
funcionamento típico dos jornalistas e
da sua ligação às fontes. Por um lado o
conhecimento das fontes, por outro, o
estabelecimento de uma relação de confiança que permita que se trabalhe em
conjunto. Eu sou um dos frequentadores
mais antigos da Torre do Tombo, desde
1994, quando o arquivo da PIDE foi aberto que sou presença habitual.

" HOUVE UM PERÍODO,
EM 1961, EM QUE O
REGIME ESTAVA SOB
GRANDE PRESSÃO E,
NESSA ALTURA, ELE ERA
INJETADO DIA SIM, DIA
NÃO."
JOÃO PEDRO CASTANHEIRA
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AGENDA

Com um extraordinário sentido de
humor, a comédia que fez furor na
Broadway em 2015 e em Portugal em
2016, onde registou mais de 50 mil
espectadores em apresentações em
Lisboa e por todo o país, regressa a
Lisboa no início de 2019. Deus, através
de JOAQUIM MONCHIQUE, volta a descer
à Terra.

FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MÚSICA RELIGIOSA
DE 13 A 20 DE ABRIL
Paço dos Duques

Em 2019, o festival mantém algumas
das ideologias do ano anterior, mas
apresenta novidades no âmbito da
formação e da coesão territorial, para
além de apresentar uma exposição, que
estará no Museu Alberto Sampaio.

MAREM LADSON
27 DE ABRIL

CCVF

O ilustrador António Jorge Gonçalves
encena um espetáculo com narradora,
clarinetista e magia cénica, a partir de O
Convidador de Pirilampos, livro de 2017
que resultou da sua segunda colaboração com o escritor Ondjaki.

CCVF

Depois de ter mapeado a música
independente que se faz a partir de
Guimarães com Som de GMR abrindo
a programação do Café Concerto
apenas com bandas locais durante
2017 , o CCVF olha para o outro lado do
movimento da música alternativa da
cidade.
FOTOGRAFIA: @ DIREITOS RESERVADOS

06 A 12 ABRIL

DOÇARIA NO CONVENTO

(A)MASSA - TENRA E
QUEBRADA PELO DOCE

12 A 14 DE ABRIL

11 DE ABRIL

Claustros Câmara Municipal de Guimarães

Casa da Memória

Esta iniciativa pretende reavivar
a memória de outros tempos,
procurando contribuir para que se
mantenha viva a tradição da doçaria
conventual, em terras vimaranenses

FOTOGRAFIA: © DIREITOS RESERVADOS

A partir de um cilindro — máquina
concebida no início do século XX como
equipamento auxiliar na confeção
de massas folhadas, quebradas e
brioches — a Casa da Memória dá lugar
à experiência e partilha de memórias
relacionadas com o seu uso, por Rosário
e Clara Ferreira.

WESTWAY LAB
10 A 13 ABRIL
GUIMARÃES

Festival terá como foco principal o dar
o salto e ser reconhecido como um dos
maiores festivais de primavera do país.

LUCAS LUCCO
13 DE ABRIL
FOTOGRAFIA: © DIREITOS RESERVADOS
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CAE S. Mamede

FOTOGRAFIA: © DIREITOS RESERVADOS

O CONVIDADOR DE
PIRILAMPOS

26 DE ABRIL

NOT A MOMENT TOO SOON
29 DE ABRIL
CCVF

O CCVF celebra o Dia Mundial da Dança
com o espetáculo Not a moment too
soon, solo interpretado por Trevor
Carlson, o último diretor da companhia
de Cunningham. Este será o culminar de
uma semana de celebração que inclui um
programa de formação para escolas de
dança e a projeção de filmes feitos pelo
coreógrafo nos últimos anos de vida.

Pavilhão Multiusos

Um dos maiores fenómenos da música
actual do Brasil, Lucas Lucco, pela
primeira vez em Portugal. Conhecido
pela sua ousadia e irreverência, Lucas
Lucco confere uma nova roupagem à
música sertaneja, através de arranjos
modernos e temas actuais, que tornam
o estilo musical mais apelativo aos
mais variados ouvintes.

FOTOGRAFIA: @ DIREITOS RESERVADOS

FOTOGRAFIA: © DIREITOS RESERVADOS

GUIMARÃES ARTE E CULTURA
ABRIL 2019

"GOD" DE JOAQUIM
MONCHIQUE
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HUMOR

GUILHERME DUARTE
"ESTAMOS NUMA ÉPOCA DOURADA DA COMÉDIA"
TEXTO: LUÍSA NOGUEIRA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

O HUMORISTA PORTUGUÊS ESTEVE EM GUIMARÃES
PARA APRESENTAR O NOVO SOLO "SÓ DE PASSAGEM".
Guilherme Duarte esteve em Guimarães,
no passado dia 23, no S. Mamede CAE,
para apresentar o seu novo solo "Só de
Passagem". A tour arrancou no início do
mês de março já esgotou três salas.
Em conversa com o Mais Guimarães, o
humorista português elogiou os vimaranenses, revelando que foram o melhor
público da tour do último solo, "Por Falar
Noutra Coisa". "Já não tiro uns dias para
aproveitar Guimarães há algum tempo,
mas sou sempre muito bem tratado. Acho
que na tour passada, posso dizer que foi
o melhor público que tive. Pode ser graxa
porque sei que isto vai ser lido por pessoal
de Guimarães, mas também pode ser a
verdade, nunca saberemos. A verdade é
que senti o público mesmo muito generoso e caloroso e é sempre um prazer. Em
relação à cidade, sou capaz de não me
lembrar de tudo porque me ofereceram
muitos finos, mas é sem dúvida uma cidade bonita e, acima de tudo, com pessoas
genuínas e simpáticas", apontou.
Guilherme Duarte licenciou-se em Enge-

nharia Informática, mas percebeu que o
humor era o seu caminho. Atualmente,
para além de fazer espetáculos a solo
dentro e fora do país, o comediante é ainda autor de um blogue, "Por Falar Noutra
Coisa", que dá o nome ao seu programa
de humor na Antena 3. É também um
dos protagonistas do programa "Falta de
Chá", que passa na SIC Radical. Escolher
uma destas vertentes é cada vez mais
difícil. "Diria que a escrita continua a ser
a minha base, seja para o blogue, para o
stand-up ou para os sketches. No entanto,
dá-me um prazer imenso gravar os sketches com o Ricardo, divertimo-nos muito
e o stand-up começa a ser cada vez mais
um gosto. Sempre com alguma angústia
antes de entrar em palco, mas cada vez
mais me consigo divertir lá em cima e tirar
prazer. Estar em casa de pijama a escrever
um texto atrás do computador acaba por
ser sempre mais confortável e mais fácil,
vá", sublinhou o comediante.
Na conversa com o Mais Guimarães, Guilherme Duarte falou ainda sobre o que é
ser humorista em Portugal. Embora reco-

nheça que esta é "uma época dourada",
apontou que "ainda existe um longo caminho a percorrer". "Acho que no digital
há muito espaço para o humor. As marcas
começam a apostar e os media tradicionais voltam a querer apostar no humor.
Acho que estamos numa época dourada
da comédia, com novos talentos a surgir
no digital e a esgotar salas em todo o país
e a mostrar que, afinal, os portugueses
até gostam de rir, ao contrário do que nos
foram tentando convencer. Ainda existe
um longo caminho a percorrer, é preciso
mais comedy clubs, uma maior cultura de
stand-up, para haver mais espaço para
novos talentos e para que todos possamos ter mais palco e melhorar. De resto,
vivemos tempos mais complicados em
termos do politicamente correcto e de
algumas tentativas de censura. Mas acho
que estamos bem, acho que há espaço
para o humor e a maioria das pessoas valoriza o que se tem feito. Os ofendidos da
Internet acabam por ajudar a ter visibilidade e trato-os com muito carinho que até
tenho sempre um espaço reservado para
eles nos meus espectáculos.
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O SUCESSO
ESTÁ AO
TEU ALCANCE
ESTOU A RECRUTAR COMERCIAIS COM OU
SEM EXPERIÊNCIA. VEM FAZER PARTE DA MINHA EQUIPA E
TERÁS A OPORTUNIDADE DE OBTER A MESMA ESTABILIDADE
FINANCEIRA QUE EU GANHEI NOS ÚLTIMOS 11 ANOS.

ADRIANO CARVALHO

961 518 109
Escritório na estação de caminhos de ferro
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ARTE

"MUNDO PINEAL"
INVADE A ASSOCIAÇÃO CONVÍVIO
TEXTO E FOTOGRAFIAS: LUÍSA NOGUEIRA

A EXPOSIÇÃO DE CÂNDIDA OBEL INAUGUROU NO PASSADO DIA 09 DE MARÇO E ESTARÁ NA
ASSOCIAÇÃO CONVÍVIO, NO LARGO JOÃO FRANCO, ATÉ 28 DE ABRIL.
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“Planeta Pineal” é a exposição que está
desde 09 de março na Associação Convívio, ao longo dos vários pisos e salas
daquele espaço. Inês Rocha ou Cândida
Obel (nome artístico) é a responsável
pelos trabalhos expostos, que dão cor
à associação vimaranense até 28 de
abril.
“Num planeta chamado Pineal, as coisas parecem confusas. Vemos os azuis
no espaço, linhas sobre linhas, círculos
sobre círculos, palavras, luzes, brilhos,
chapéus sobre penicos, matéria escura e ainda nos pedem para lhe lerem a
alma”, escreveu a artista sobre esta exposição.
A oportunidade de mostrar ao mundo
os seus trabalhos surgiu após a vimaranense ter participado no último Guimarães noc noc. ”A ideia de criar sempre
existiu, desde que me conheço. Esta necessidade de colocar ou no papel ou em
algo físico. Esta exposição aconteceu
por um convite feito pelo Carlos Jordão,
que conheceu alguns dos meus trabalhos expostos no noc noc em 2018, em
que me foi cedida uma das salas aqui
do Convívio”, recordou Inês Rocha, que
agora vê os seus trabalhos espalhados
por todo o edifício da associação.
Ao todo, são 37 fichas técnicas. Ainda

assim, a quantidade de trabalhos expostos ultrapassa o número. “Acredito que o
processo criativo é tão ou mais importante que o produto final. E foi isso que quis
transmitir”, apontou. “Acredito que a arte é
muito mais espiritual do que visual, concreta e objetiva. Acredito que a criatividade está ligada ao mundo da espiritualidade e à nossa essência”, referiu.
Relativamente ao uso do nome artístico (Cândida Obel), a artista vimaranense
acredita que transmite a sua forma de ser.
“Às vezes é difícil desligar a Inês da Cân-

dida, mas podia ser a Rita, a Joana ou a
Maria. Ao criar um nome artístico dá um
pouco a ideia de que não somos só um,
somos vários ‘eus’, e acabamos por estar
interligados”, referiu.
Para criar o “Planeta Pineal”, Inês Rocha
mencionou que as suas inspirações e
influências vêm da arte barroca, dos vitrais, da arte da azulejaria portuguesa,
da arquitetura espanhola da arte nova,
de Gustav Klimt, da arte Pop e do expressionismo abstrato de Jackson Pollock.
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OS FILMES (TAMBÉM) TÊM MUNDOS DENTRO

FIRST THEY
KILLED MY FATHER,
ANGELINA JOLIE
TEXTO: GABRIELA CUNHA • FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

Este filme é baseado no seu livro
homónimo e resulta de uma sinergia
entre os olhos de Angelina Jolie e
as mãos de Loung Ung (ou serão as
mãos de Angelina Jolie e os olhos de
Loung Ung?).

16

Nesta produção da Netflix, a (também) realizadora Angelina Jolie decide
alimentar uma paixão pessoal, ao dar
vida à história que Loung Ung quis
partilhar, na obra Fisrt They Killed My
Father, em 2000 (ler rubrica Os Filmes
têm Mundos Dentro, desta edição),
com a restante população mundial: a
sua. História essa que retrata o impacto que o bárbaro regime do Khmer Vermelho (ou Khmer Rouge) teve na vida
de todos os habitantes do Camboja,
durante o período de 1975-79.

diversas vezes, que sentiu o seu dever
de responsabilidade social aumentar,
desde que assumiu a maternidade de
Maddox, garantindo que faria tudo ao
seu alcance não só para que o filho
conhecesse a história do seu país,
como também para ajudar a população
kmher a reerguer-se, após um período
tão conturbado e devastador. E talvez
este seja mesmo o passo mais importante: aumentar a cognoscibilidade
deste trágico episódio. Porque quando
queremos evitar a repetição de um
erro imperdoável, o primeiro passo é
sempre o seu (re)conhecimento.
Existe algum veículo de propagação
massiva mais eficaz do que um filme?
Não creio.
Este, em particular, metamorfoseia-se
de arma política, logo nos primeiros
minutos, sugerindo que a culpa poderá
não ser em exclusivo do sórdido ditador Pol Pot...

A ligação especial que a actriz/realizadora mantém com o país (Camboja)
nunca passou despercebida, principalmente após ter adoptado Maddox,
o seu filho cambojano com, actualmente, 17 anos. Chegou a afirmar,

Embala-nos, ainda, numa atmosfera
poética e letárgica, típica, aliás, da
cultura cinematográfica asiática, onde
o espaço psicológico da jovem protagonista se confunde, por vezes, com o
espaço físico retratado. Contudo, não
deixa de nos confrontar, continuamente, com a dura realidade vivida pelos
agentes da acção. A fome é, também,
uma das personagens principais, pairando durante todo o tempo sobre os
restantes intervenientes, numa marcha
ritmada rumo à morte, que chega a
ser angustiante. No entanto, considero
que a cena mais marcante de todo o
filme não é apenas uma cena, mas
antes um processo representado num
conjunto delas, que remete para o
incentivo à desumanização, plasmado
na proibição tácita (e, muitas vezes,
expressa), por parte do “partido”, de
manifestar qualquer tipo de sentimento, em especial a tríade: tristeza,
fraqueza e...amor.
O filme foi eleito para representar o
Camboja, na categoria de óscar para

OS FILMES (TAMBÉM) TÊM MUNDOS DENTRO
Por algum motivo (ou graças a uma
oportuna conjugação deles), as
“primeiras vezes” acabam por deixar
uma marca indelével em todos nós.
Entre todas as (“primeiras vezes”)
possíveis, a primeira emoção estética parece-me ser a mais controversa. Porquê?
Talvez por ser tão difícil de identificar. Quando ela surge, habitualmente, ainda não temos idade suficiente
para a percepcionar. Manifesta-se
sob a forma de arrepio, outras vezes
é uma lágrima que nos surpreende,
ao descer a face.
Amiúde, a sua causa é um filme.
O cinema, ópera dos tempos modernos, presenteia-nos com um
cocktail sensorial insuperável.
Surge, para muitos, como uma
primeira forma de leitura.
Porque quando ainda se desconhece o código escrito, é através do
cinema que se viaja, pela primeira
vez, por entre os mundos que o
cinema tem dentro.

melhor filme estrangeiro. Infelizmente, a candidatura não avançou. Claro
que esse facto não me impediu de
lhe reconhecer o valor devido. Espero,
sinceramente, que também não vos
impeça.
Afinal, um Homem não se mede aos
palmos, tal como a arte não pode ser
medida a prémios ou distinções.
Por sorte, vão nascendo filmes como
este, para o corroborar.
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OSVALDINHO

VIAGENS À MINHA TERRA

A RÚBRICA QUE O LEVA A CONHECER O PASSADO
DE FIGURAS DE GUIMARÃES, VIVIDO LONGE CIDADEBERÇO. HISTÓRIAS DE VIDA, DE CIDADES
E DE TERRAS POR DESCOBRIR.
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VIAGENS À MINHA TERRA

DE BEJA A GUIMARÃES
À BOLEIA DO FUTEBOL
TEXTO: JOANA QUINTAS • FOTOGRAFIAS: MAIS GUIMARÃES E DIREITOS RESERVADOS

O futebol foi fazendo parte do seu imaginário desde muito novo e acabou por
ser o "veículo" que o ligou de Beja a
Guimarães. Com passagens por outras
cidades no seu percurso, foi no Berço
que optou por se fixar.
Uma infância ligada à vida no campo,
uma perda aos 11 anos, o gosto pelo
futebol e a ligação a Guimarães são
aspetos marcantes da vida de Firmino
Sardinha. Ou Osvaldinho, para que mais
facilmente seja reconhecido.
Nasceu em setembro de 1945, em pleno
Alentejo, e Beja foi a cidade que o viu
crescer. Com três irmãos, dois mais
velhos e um mais novo, recorda os
tempos de brincadeira no campo, as
brincadeiras com bolas improvisadas,
os banhos no Guadiana.
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"Era miúdo de roubar fruta, ir aos pássaros, banhar-me nas poças de água e
ir para o rio Guadiana. Depois, ia para
o estádio, via os jogadores jogarem e
dizia que queria ser jogador", recordou
Osvaldinho.
Como forma de praticar e de conseguir
jogar à bola com os amigos, tudo tinha
de ser improvisado, desde a baliza até
à bola, passando ainda pelo calçado, ou
pela falta dele.
"Tirávamos os sapatos, para não chegarmos a casa e levarmos porrada por
estarem estragados, e fazíamos com
eles as balizas. Depois, com trapos e
meias, que roubávamos às mães, fazíamos as bolas. Outras vezes, com algum

dinheiro que tínhamos, alugávamos ao
senhor que lá estava no campo, que
era o responsável pelos equipamentos",
explicou o ex-internacional português.
É desses tempos que surge a sua
alcunha, que praticamente faz esquecer
o "Firmino" e afirma o Osvaldinho: "Era
muito moreno, de andar aos pássaros
e da brincadeira com os outros. Houve
um treinador, o António Feliciano, que
foi um grande internacional do Belenenses, e que via os miúdos jogar atrás
das balizas e escolheu alguns para uma
escola. Escolheu-me a mim também
e dizia que eu era parecido com o
Osvaldinho, que jogava no Sporting, por
ser muito moreno, e fiquei Osvaldinho
também".
No entanto, a sua infância foi marcada
por uma perda importante. "Aos 11 anos
fiquei sem o meu pai, faleceu. Foi um
momento muito infeliz para mim", referiu, acrescentando que a mãe, que ficou
com os quatro filhos a cargo, acabava
por ter pouco tempo para os "vigiar",
devido ao trabalho do campo.

PERCURSO PROFISSIONAL
De uma bola de trapos e a jogar descalço, Osvaldinho afirmou-se no Vitória
e foi mesmo internacional pela Seleção
Nacional. "Sonhava ser jogador de futebol, via as fotografias dos meus ídolos,
e concretizou-se".
Começou com 11 anos nos infantis do
Clube Desportivo de Beja, atividade que
ia conciliando com alguma dificuldade

"COM TRAPOS
E MEIAS, QUE
ROUBÁVAMOS ÀS
MÃES, FAZÍAMOS
AS BOLAS"
com a escola. "Faltava às aulas, saltava
o muro e lá ia eu", desvendou. Ainda
assim, deixou a escola pelos 16, 17 anos.
Ainda em Beja, passou pelo Despertar
Sporting Clube e, nessa altura, Francisco
Assunção, o diretor, "mandou-o" tirar
a quarta classe para poder continuar
a jogar. "Do Despertar vou outra vez
para o Desportivo de Beja, os diretores
davam-se bem, os adeptos nem tanto,
mas aceitavam. Um era da terceira e
outro era da segunda divisão nacional".
Aos 18 anos saiu de Beja e parte, de
comboio, para Lisboa, onde foi encontrar-se com a equipa do Vitória, com a
qual viajou depois para a cidade-berço.
Depois dos testes, foi aceite e ficou
pelo clube. Quanto à sua chegada, já
lá vamos, porque o seu percurso ainda
conhece outros destinos.
Representou o Boavista, por empréstimo dos Conquistadores, mas entretanto teve de integrar a Polícia Militar
e, depois, teve de ir durante dois anos
para São Tomé e Príncipe, para o Ultramar. Ainda assim, e mesmo a milhares
de quilómetros do seu país, foi jogando
e treinando em clubes locais, de modo
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EQUIPA DO VITÓRIA SC NA ÉPOCA DE 1976/77

OSVALDINHO NA DÉCADA DE 70 NO INTERIOR DO SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL

"SONHAVA SER
JOGADOR DE
FUTEBOL, VIA AS
FOTOGRAFIAS DOS
MEUS ÍDOLOS, E
CONCRETIZOU-SE"
a conseguir-se manter-se em forma e
tendo em vista um regresso ao Vitória.
Essa acabou por ser uma realidade, que
depois passou pela chamada à Seleção
Nacional.
Finda a sua ligação com o Vitória, ainda

foi jogador/treinador em clubes como
o Gil Vicente e o Felgueiras, sendo que
depois optou por se fixar em definitivo
em Guimarães, onde comprou e gere
uma pastelaria.

CHEGADA A GUIMARÃES
Foi pela mão do "Sr. Teixeira", um
viajante que trabalhava para o presidente do Vitória, Pimenta Machado,
que chegou ao clube do Rei. "Ele levava
mercadoria do armazém do Sr. Pimenta Machado para as lojas de roupa",
revelou Osvaldinho, que explicou que
quando esse viajante o viu jogar, indicou-o ao patrão como possível jogador
para o clube.
"Tive alguma dificuldade em habituar-me, não conhecia ninguém, andava

muitas vezes sozinho. Havia outros
jogadores de fora, na minha pensão
estava um brasileiro e um cabo-verdiano", referiu acerca dos seus primeiros
tempos no Berço.
Ainda assim, foi em Guimarães que
casou e teve os seus dois filhos, motivo
pelo qual não pensou regressar ao
Alentejo. "O Alentejo a mim já não me
dizia mais nada porque a minha vida já
estava feita aqui. Comprei o meu apartamento, montei a minha pastelaria e
por aqui fiquei", concluiu aquele que é
considerado um dos melhores laterais
esquerdos que já passou pelo Vitória.
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BEJA
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O MAIS PURO ALENTEJO
Situada em pleno Alentejo, a cidade
de Beja é também capital de Distrito e
conta com cerca de 23 500 habitantes.
Beja domina, quase que por completo,
a paisagem da vasta planície envolvente e é sede de um dos maiores
municípios de Portugal, com 1 140,21
km² de área.
Conta a lenda que quando Beja era
uma pequena localidade de cabanas
rodeada de um compacto matagal, uma serpente assassina era o
maior dos problemas da população.
A solução foi envenenar um touro e
deitá-lo para a floresta onde habitava
a serpente. É, aliás, este o motivo pelo

qual é um touro que está representado
no brasão de Beja.
Entre o património de interesse de
Beja contam-se a Igreja de Nossa
Senhora do Pé da Cruz, a Igreja Matriz
de Santa Maria da Feira, o Castelo e o
Pelourinho de Beja, a Casa da Cultura,
o Museu Jorge Vieira, o Núcleo Visigótico, o Museu Botânico, a Galeria dos
Escudeiros, o Parque da Cidade.
O Museu Rainha Dona Leonor foi criado em 1927 e 1928 no antigo convento
de Nossa Senhora da Conceição da
Ordem das Clarissas. O edifício (um
convento franciscano) foi estabelecido

em 1459 por Fernando de Portugal,
Duque de Viseu e de Beja ao pé do seu
palácio ducal. A colecção do museu
divide-se em três áreas distintas; arqueologia, ourivesaria e pintura.
Entre os maiores eventos que Beja
recebe todos os anos encontra-se
a Ovibeja, uma feira de actividades
agrícolas, pecuárias, artesanais e
turísticas.
Actualmente, está a ser construído o
Aeroporto Internacional de Beja, com
o objectivo de captar investimentos
estrangeiros. Crê-se que o Aeroporto
vá fazer crescer a cidade economicamente.
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LOCAIS A VISITAR
O Castelo de Beja é um dos destaques da cidade. Numa combinação de
estilos românico, gótico, manuelino e
maneirista, o monumento apresenta a
sua planta no formato pentagonal. A
muralha está flanqueada originalmente
por quarenta torres (entre as quais a de
menagem), rasgada por sete portas e
dois postigos, e circundada por barbacãs. A robusta Torre de Menagem, em
estilo gótico, é considerada como um
dos mais belos exemplos da arquitectura militar da Idade Média em Portugal.

ONDE COMER
Numa zona em que a carne domina
os pratos, o borrego é um dos destaques da gastronomia de Beja. Desde o
ensopado de borrego acompanhado por
finas fatias de pão, ou a perna assada no
forno, as mioleiras, as cabeças assadas,
os pezinhos com grão e as mãozinhas
estufadas, todos estes pratos são caraterísticos não só da cidade de Beja como
da toda a região alentejana. As maltesinhas, as queijadas, o toucinho-do-céu,
entre outros, são exemplos da doçaria
conventual também reconhecida.

ONDE DORMIR
A Pousada de São Francisco situa-se
na cidade de Beja e resulta da recuperação do antigo Convento de São
Francisco. Integra a rede Pousadas
de Portugal com a classificação de
Pousada Histórica. No antigo refeitório
quinhentista, coberto por uma abóbada
de cinco tramos, funciona atualmente
o restaurante da pousada. A pousada
conta com um total de 34 quartos e
uma suite, dispondo ainda comodidades como campo de ténis, piscina, bar
e esplanada.
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GUIMARÃES NORTE
Seja uma agente ERA, fale connosco e evnie-nos o seu cv.

UMA MÁQUINA A VENDER CASAS

guimaraesnorte@era.pt
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PESSOAS

RITA MIRANDA
REPRESENTA GUIMARÃES PELA EUROPA
TEXTO: LUÍSA NOGUEIRA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

"EXPERIÊNCIA INCRÍVEL". ASSIM DESCREVE ESTES ÚLTIMOS DIAS A JOVEM VIMARANENSE, QUE SERÁ
AGORA A EMBAIXADORA DA EUROPA SUL E MEDITERRÂNEO NO ENCONTRO MUNDIAL DA OCPM.
Rita Miranda foi a jovem selecionada
para representar a cidade-berço no
Encontro de Jovens Embaixadores de
Cidades Património da Humanidade,
que decorreu em Ibiza.
Nessa cimeira, a vimaranense foi
escolhida para representar todos os
participantes, que integram a Europa
Sul e Mediterrâneo, no Encontro
Mundial da OCPM (Organização das
Cidades Património Mundial), que irá
decorrer na Cracóvia, em junho.
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Em conversa com o Mais Guimarães,
Rita Miranda esclareceu que a sua
apresentação em Ibiza baseou-se na
resposta à pergunta "O que é que
posso fazer para valorizar o património da minha cidade?". "Basicamente,
abordei um bocado pela paixão dos
vimaranenses. Não só no sentido da
beleza da cidade, do património incrível, porque isso já todos sabemos.
Fui pela personalidade da cidade, dos

vimaranenses em si", esclareceu.
Para além das apresentações de cada
um, decorreram sessões de trabalho.
"O tema da cimeira era o turismo,
as comunidades locais e os turistas
como uma responsabilidade partilhada e discutimos o assunto", apontou.
No final, houve uma votação em
que todos os presentes votaram.
"Claro que não podíamos votar em
nós próprios", mencionou a jovem.
Rita Miranda venceu essa votação e
vai agora a Cracóvia que é a Cimeira
Mundial da OCPM representar todos
os presentes na Cimeira de Ibiza.
"Vou dar a conhecer o que fizemos lá,
as conclusões a que chegamos, que
soluções propomos", concluiu.
Rita Miranda licenciou-se em Estudos
Culturais na Universidade do Minho
e está, atualmente, a fazer Mestrado
em Património Cultural.

Celebre

connosco

dias especiais

Av. de São Gonçalo, 971 R/C,
4810-525 Guimarães
Tlm. 961 601 266
shanti@shantijoalharia.pt
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SAÚDE E SOLIDARIEDADE

LUÍS GONÇALVES
NUMA "MISSÃO" PELA GUINÉ
TEXTO: JOANA QUINTAS • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

OFTALMOLOGISTA EM GUIMARÃES, TENTA DAR UM POUCO DE SI E DO SEU TRABALHO TAMBÉM PELO
MUNDO. DO BERÇO DA NAÇÃO QUIS LEVAR TAMBÉM UM NOVO OLHAR PARA A GUINÉ-BISSAU.
O seu trabalho em Guimarães não o
impediu de olhar à sua volta e perceber as necessidades de outros, de
pessoas mais carenciadas. Parte da
história de Luís Gonçalves passa também pela Guiné-Bissau.
Colaborou no serviço de oftalmologia
do Hospital de Guimarães e há mais de
20 anos que desenvolve a sua atividade
profissional na cidade-berço. Entretanto, e já há mais de dez anos, abriu a sua
própria clínica de oftalmologia.
O trabalho por cá não o impediu, no
entanto, de sentir que podia fazer mais
pelos outros e apoiar comunidades
mais necessitadas. Daí, surgiu a colaboração com um hospital africano.

O Hospital de Cumura, na Guiné-Bissau,
contou com uma ação do oftalmologista, que levou até lá os seus conhecimentos e colocou em marcha um
projeto de voluntariado.
O projeto "Visão Guiné" teve início em
2010, precisamente com a coordenação
de Luís Gonçalves, tendo como objetivo
melhorar os serviços da especialidade
naquele país, não só no que a consultas
e cirurgias diz respeito, mas também
na formação de novos profissionais
guineenses.
O programa de missionários voluntários
já conta com nove edições e levou até
ao país africano vários oftalmologistas,
enfermeiros e técnicos portugueses

para darem o seu contributo, em missões que têm uma duração média de 15
dias. No conjunto das missões já foram
operadas cerca de 850 pessoas que se
encontravam cegas, realizadas cerca
de 7000 consultas e efetuados quase
2000 rastreios.
"Pessoas abdicam das férias, pagam
a viagem e vacinas, bem como outros
bens necessários. Isto ajuda a viver com
outro gosto", referiu ao Mais Guimarães
acerca dos voluntários.
A Guiné-Bissau é considerado um dos
países mais pobres do mundo, com
condições precárias na área da saúde e
de prestação de cuidados médicos em
todas as especialidades.
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Um espaço multifuncional, capaz de
dar resposta a todas as necessidades do cliente. O The Tree - Wellness,
situado na Rua Camilo Castelo Branco,
no centro da cidade de Guimarães,
convida-o a conhecer os seus serviços diferenciadores, ligados à saúde,
beleza e bem estar.

RELAÇÃO COM
OS CLIENTES

Já imaginou entrar num espaço onde
encontra tudo que precisa para ficar na
melhor vesão de si mesmo? O The Tree
Wellness é tudo isso e muito mais…

UM ESPAÇO
A PENSAR EM TODOS

Cabeleireiro, ginásio com treino
acompanhado, pilates, concept store,
consultas de nutriçã (Dieta3Passos),
estética avançada e micropigmentação.

Quem frequenta o do The Tree Wellness
sabe que cada cliente é único e especial! O ambiente acolhedor do espaço e
a atenção que toda equipa dedica aos
clientes não deixa ninguém indiferente.

A imagem sofisticada do espaço, pode
levar as pessoas a pensarem que os
preços praticados são demasiado elevados. No entanto, isso não se verifica
no The Tree Wellness. Para além dos

© JOÃO BASTOS

THE TREE
WELLNESS

tratamentos Gold, o cliente pode usufruir de uma oferta mais acessível. "Nós
direcionamos os nossos serviços em
função do cliente, dos seus objetivos
e do valor que está predisposto a despender” diz Sandra Figueiredo.
No estúdio, por exemplo, é possível
fazer treino acompanhado duas vezes
por semana, desde 36 euros por mês.
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PERSONAL TRAINING E PILATES

DIETA 3 PASSOS

O treino funcional e o Pilates são duas
grandes apostas do The Tree Wellness.

A DIETA3PASSOS funciona em três
fases, sempre com o acompanhamento
da sua Nutricionista Pessoal, que avalia
e personaliza semanalmente a dieta,
indo de encontro às necessidades do
seu metabolismo, assegurando que
alcança o seu peso ideal.

Correr, andar, empurrar, puxar, saltar...
Processos simples do dia a dia, mas que
o sedentarismo dos novos tempos tem
vindo a dificultar. As pessoas trabalham
cada vez mais sentadas muitas vezes
com más posturas,daí a importância
de um treino voltado para a função e
correção postural.
O treino acompanhado é um conceito
que se tem vindo a implantar fortemente nos últimos anos. Com a ajuda de um
PT é possível ter um treino à medida,
mais motivador e com resultados mais

rápidos, explica o responsável pelo ginásio, que incentiva o público a procurar
este tipo de treino.
A The Tree - Wellness continua a inovar
e tem novidades para breve, com
treinos específicos de "bumbum" e abdómen com preços super apetecíveis!
Entre as inúmeras vantagens do Pilates
são de destacar o aumento da flexibilidade, a ativação dos musculos do
tronco e a melhoria da estabilidade
pélvica e lombar, o que contribui para
uma melhor postura, diminuindo as
dores nas costas. Este método é um
fantástico aliado contra o stress.
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MICROPIGMENTAÇÃO
MAKE-UP
Já imaginou acordar todos os dias
pronta para sair de casa? A The Tree Wellness facilita o dia a dia das mulheres, com equipamentos e ténicas só ao
nível dos melhores.
A micropigmentação assemelha-se à
maquilhagem artística, a única diferença é que o maquilhador permanente
usa dermógrafo e agulhas estéreis,
enquanto o maquilhador artístico utiliza
pincéis.

ESTÉTICA
O The Tree Wellness associa a estética
ao bem estar, fazendo o cliente sentir-se melhor consigo mesmo.
As propostas personalizados e exclusivas incluem programas de tratamento
baseados no perfil de cada cliente,
observando de perto todas as evoluções. Um dos métodos utilizados é a
criolipólise, que consiste num resfriamento controlado e direcionado com
temperaturas negativas. Os resultados
começam a ser percebidos após 15
dias, ficando consolidados ao fim de
90. É uma técnica segura, capaz de
reduzir até 25% da gordura na região
tratada, sem recurso a agulhas, incisões ou anestesias. Dispomos também
de rádiofrequência, cavitação, criolipolise, microdermoabrasão, entre outros),
massagens manuais e com velas.

Através da micropigmentação é possível corrigir falhas nas sobrancelhas
ou reconstruí-las, assim como fazer a
maquilhagem nos olhos ou definir o
contorno e uniformizar a cor do lábio.
Rua Camilo Castelo Branco, 65
4810-435 - Guimarães
253 413 070
geral@thetree.pt
/thetree.wellness
/TheTree.Wellness

Esta técnica permite ainda reconstruir o
complexo areolar pós mamoplastia reconstrutiva (mastectomia), com dermopigmentação paramédica e reparadora,
assim como camuflar cicatrizes pós
mastopexia e mamoplastia de aumento
(silicone), redutora ou reparadora.
A micropigmentação requer um profissional qualificado, por isso, opte pela
The Tree - Wellness, onde a qualidade é
garantida.
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ARTIGO DE OPINIÃO

OS INVENCÍVEIS
TEXTO: ESSER JORGE SILVA • FOTOGRAFIA: JOAQUIM LOPES
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O tempo é de imagens. Estão em todo
o lado. São imagens oferecidas. Dadas
gratuitamente. Um fartote de imagens
concebidas segundo traços de apelo a
convocar a sedução permanente. Estas
imagens exploram uma certa ideia do
belo como se este necessitasse de um
diretório para se mostrar. É glamour
em esbanjamento. A voragem das imagens pode ser facilmente percebida na
quantidade de fotografias que são hoje
disparadas. E são tantas, tantas vezes,
em tantos momentos ao ponto da sua
produção gerar um paradoxo: dificilmente as conseguimos voltar a ver na
totalidade. A hiperprodução produz
uma hipertelia, Um exagero impossível
de absorver. As fotos ficam para ali arquivadas nas profundezas de um disco
posto nas nuvens a que, rapidamente,
a memória se presta a esquecer.
Há, todavia, em permanência, uma
imagem pronta a substituir outra. Todo
o espaço passa a ser ocupado por ecrãs
em movimentos perpétuos. Dali renovam-se as sequências onde cores revelam-se em definições impossíveis. Este
mundo de imagens consegue revelar
mentiras como se tal fosse verdadeiro.
Exemplo: uma câmara fotográfica, recentemente apresentada, consegue revelar, em imagem nítida e definida, um
objeto captado na escuridão. O que os
olhos desnudados não conseguem ver
no escuro é revelado por uma máquina
fotográfica com a clareza do dia. De
todo em todo parece prostrar-se uma
falsidade na medida em que a imagem
dada devia ser a do breu. Desaparece
assim o mistério.
A analogia da imagem é capaz de ser
uma metáfora deste tempo. Por todo o
lado por onde se pouse o olhar, sobram
imagens e, na voragem, parece subsistir
um défice de imaginação. Se, por um
lado presta-se a ideia e facilidade, esta
mesma esconde a manipulação das
consciências que ocorre como consequência. Estas tendem assim a viver
de acordo com a oferta da superfície.
Deve dar jeito a alguns que muita gente
viva embebecida neste encantamento
imagiológico. De certa forma funcio-

na como uma ideologia. A violência
observada nas experiências de retirada
dos dispositivos ecrânicos aos jovens
mostra o quando é trágico estes ficarem sem o seu reprodutor acelerado de
imagens. Sem este dispositivo, mais do
que um estado de privação, presta-se
a ideia de vazio. O que fazer sem imagens? Como preencher a imaginação?
Talvez neste caso se desse o vislumbrar
da outra face da realidade. Porque as
imagens produzem uma realidade, a
verdade é que a sua ausência possibilita o vislumbrar de outra realidade. Quer
isto dizer que aquilo que as imagens
escondem é, provavelmente, mais
importante do que aquilo que revelam.
Neste caso pode-se questionar até
que ponto uma certa realidade não
está a ser afastada do conhecimento
do quotidiano por não poder concorrer
com o brilho produzido pelas estampas
de milhões de pixels. E, neste caso, há
uma parte de atores sociais remetidos
para o lado oculto da existência. Trata-se de gente que não cabe no brilho
das imagens. Pessoas que não são,
nem se conseguem colocar no lugar do
‘beautiful people’. Essa massa de gente,
por incrível que pareça uma grande e
imensa massa de gente, não se dá a
mostrar. São pessoas invisíveis. Por
um lado são invisibilizadas porque não
ficam bem na fotografia. Por outro as
próprias escondem-se na medida em
que não querem estragar as imagens
do sucesso do mundo.
Não é simples identificar ‘os invisíveis’.
Nem é simples abordá-los. Conta Joaquina Antunes, presidente da Cooperativa Castreja – instituição de solidariedade social sem fins lucrativos – que,
regra geral se identifica uma família de
“invisíveis” através dos filhos. É que, por
vezes, os sinais na escola demonstram
a existência de carências alimentares
profundas. A outra forma de identificação é o registo de desaparecimento público. Neste caso trata-se da vergonha.
Regra geral o desaparecimento dá-se
quando existe desemprego e as consequências se tornam trágicas. Nestes casos, o “invisível” vive a sua tragédia em

silêncio. Por isso mesmo as instituições
como a Cooperativa Castreja vêm-se
perante um trabalho redobrado: por um
lado têm de auxiliar mas, em simultâneo, devem manter o objeto da atenção
em “invisibilidade”. Fora de qualquer
denúncia. O aparente paradoxo revela,
na realidade, a honradez revindicada
e a repulsa humana pela humilhante
vergonha.
Instituições como a Cooperativa
Castreja de Briteiros Santo Estevão
prestam um serviço que as invisibiliza
também. Não há holofotes mostrando
as suas ações. Nem pode haver. Não
há imagens registando o seu trabalho. Também não pode haver. As suas
ações ocorrem em circunstâncias muito
particulares nas quais se lhes exige que
funcionem quando tudo o mais falhou.
E, agindo num plano quase secreto, a
verdade é que o trabalho deste tipo
de instituições é de tão grande humanidade, que devia ser obrigatório a
todos parar e procurar saber de quanto
trabalho útil oferecido por cidadãos
anónimos se faz a solidariedade. Daí se
homenagear aqui os “invisíveis”. Seja
os trabalham desinteressadamente,
seja os que se invisibilizam por não
possuírem as cores e o tom do que as
imagens exigem.

Esser Jorge Silva
Sociólogo
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ENTREVISTA

ESTELA
MACHADO
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É UMA DAS CARAS DA
INFORMAÇÃO PORTUGUESA.
ESTELA MACHADO É PIVÔ DA
RTP E ESTEVE À CONVERSA
COM O MAIS GUIMARÃES
SOBRE O SEU PERCURSO
PROFISSIONAL, DESDE O
SEU TEMPO NAS RÁDIOS
DE GUIMARÃES ATÉ AOS
TELEJORNAIS DA ESTAÇÃO
PÚBLICA.

© JOÃO BASTOS
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"SER PIVÔ É UMA
RESPONSABILIDADE,
MAS NÃO PENSO NELA"
TEXTO: LUÍSA NOGUEIRA • FOTOGRAFIAS: JOÃO BASTOS

JÁ EM CRIANÇA FAZIA ENTREVISTAS À FAMÍLIA, SOBRE OS MAIS VARIADOS TEMAS. COMEÇOU NA ÁREA
DA COMUNICAÇÃO AOS 14 ANOS E AINDA ANTES DE TERMINAR A LICENCIATURA COMEÇOU A SUA
CARREIRA NA TELEVISÃO, EM 2001. ESTELA MACHADO VIVEU ENTRE SERZEDELO E RIBA D'AVE E A SUA
LIGAÇÃO À CIDADE-BERÇO CONTINUA BEM VIVA.
Nasceu em Serzedelo e viveu em Riba
d'Ave. Vir de uma cidade/vila pequena
moldou-a enquanto pessoa?
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É óbvio que nos dá uma ligação à terra
e às nossas raízes muito mais fortes
do que se fôssemos de uma grande
cidade, que provavelmente não iríamos
valorizar. Tenho a perceção da vida real,
dos sítios pequenos e e isso é muito
bom para quem vem para a cidade,
porque valoriza as raízes e sente-se
que há um crescimento muito grande.
Acho que em termos de experiência
pessoal é extremamente enriquecedor.
Que recordações traz de Guimarães?
Guimarães é a terra da minha mãe,
eu sou natural de Riba d'Ave, fica
ali na fronteira. Vivi muitos anos em
Serzedelo, a minha mãe ainda vive lá.
Tenho esse contexto familiar que me
liga, mas tenho o meu próprio contexto
pessoal, que tem a ver com o meu
percurso escolar, que passou pelo Liceu
Martins Sarmento, nos tempos áureos
do secundário, que gostei imenso.
Ainda hoje tenho pessoas amigas lá,
algumas que já não vejo há muitos
anos. Mas tenho essa ligação aos
espaços, à cultura que hoje Guimarães
tem tão em voga. Guimarães sempre
teve raízes muito próprias, com gente
com muito fervor. No Liceu, vivia-se
e respirava-se isso. E isso passou
para mim, o espírito dos colegas,
dos professores. Na altura, ia para a
escola de autocarro, fazia Serzedelo
- Guimarães. Então, tínhamos que
fazer o percurso entre o shopping e o

Liceu a pé, e isso dava para conhecer
tudo e mais alguma coisa. Fazíamos
piqueniques no Paço dos Duques, era
fabuloso.
Ainda sobre a infância e juventude,
quando é que percebeu que a televisão
poderia ser onde se encaixava melhor?
Desde que tenho memória! As minhas
primeiras memórias são a fazer
teatrinhos, em que apresentava,
interpretava, fazia um pouco de tudo.
Era a atriz, mas também era quem
batia palmas. Era a mulher dos sete
instrumentos em palco. Um palco por
vezes imaginário, mas esse imaginário
levava-me para a mesa e fazia
entrevistas a toda a gente, sobre as
coisas mais hilariantes como o estado
do tempo. Mas aquilo dava entrevista.
Qualquer coisa servia para fazer de
conta que era um microfone.
Dando agora um passo maior no
seu percurso, escolheu Ciências
do Comunicação para estudar na
Universidade Fernando Pessoa.
As Ciências da Comunicação já
entraram na minha vida na Martins
Sarmento. Na altura, já achava que
tinha de ser jornalista, e para o ser
tinha de ter prática. Logo no 10.º ano
queria praticar. Então fui para um curso
tecnológico, que tinham saído há pouco
tempo, direcionados para as vertentes
profissionais. Mas assegurava ainda o
acesso à universidade, que era o que
queria, pois queria continuar a estudar.
Então escolhi o curso tecnológico de

Comunicação, porque o queria era
praticar muito. E foi aí que comecei
a desenvolver mais esta vertente da
comunicação. E também foi aí que
surgiu a rádio, porque eu também
trabalhei na Rádio Fundação.
A sério?
Sim. Era um trabalho ao sábado, não
remunerado. Na altura, um colega
meu de escola foi para a rádio. Chega
à escola e contou que estava na Rádio
Fundação, na altura ainda na rua Gil
Vicente. Deu-me um clique e disselhe que também queria ir. Eu cheguei
sozinha à rádio e disse que queria
fazer um estágio (risos). A ida para a
Fundação foi um grande marco para
mim, porque foi colocar o meu lado
prático em prática. Essa vontade de
praticar era tanta, que decidi aproveitar
e começar pela rádio, para treinar
a voz, para desenvolver as minhas
capacidades. Como eles estavam
numa fase menos boa na altura, por
ser a transição tecnológica, tinham
um espaço aos sábados à tarde e eu
fui fazê-los. Lançava os diretos para o
futebol, do Vitória e de outras equipas
locais, metia umas músicas e falava
com alguns ouvintes. Isto eram os
meus sábados à tarde, com 14 anos.
Com 14 anos já estava na rádio?
Sim. Depois, a Rádio Fundação mudou
de instalações e na altura eles já não
quiseram ficar comigo. Então fui para
a concorrência. Tinha uma amiga que
trabalhava na Rádio Felgueiras e fui
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para lá, e foi aí que fiz mais coisas.
No final, estava a fazer as notícias ao
sábado de manhã e eles queriam ficar
comigo. Mas surgiu outra coisa que
teve um impacto muito maior na minha
vida, que foi a televisão.
Começar aos 14 anos na área talvez
tenha sido a chave para o sucesso.
Treinava imenso. Eu ia para a rádio com
cassetes, às vezes as mesmas porque
gravava os programas de um lado e do
outro. E depois, quando vinha embora,
ouvia tudo. Ainda hoje o faço.
Vê os jornais que apresenta?
Não vejo o jornal todo de fio a pavio.
Mas vejo partes em que tive dúvidas.
Mas sozinha de preferência. Ou então
em casa, com o marido ou com o filho.
Foi então para a Univerisdade. Se
conheço bem a história, foi escolhida
logo que terminou o curso.
Não, eu ainda estava na universidade
quando fui trabalhar para a NTV. Era
uma fase diferente, era uma fase em
que eu não podia deixar de ir.
Mas foi estranho ir trabalhar sem
terminar o curso?
Não, porque eu aos 14 anos já ia para
a rádio. Ou seja, para mim, com aquela
idade, eu achava era que já estava
atrasada (risos). Aliás, estava no quarto
ano a pensar que aquilo não ia resultar,
que o meu pai não percebia o que é
que ia fazer com o curso. Ainda tentei ir
pela área do Merchandising, mas cedo
percebi que não era a minha praia. Mas
entretanto comecei a fazer a formação
para a NTV. Foi um percurso com
muitos degraus e isso fez-me bem.
Foi então para a RTP.
Na altura houve uma fusão, entre a NTV
e a RTP e foi um desafio diferente!
Sentiu o peso da responsabilidade?
Era ainda jovem, mas menos juvenil.
Ou seja, nós já não éramos os miúdos
saídos da universidade que tinham de
levantar um canal e fazer daquilo uma
coisa séria. Ali era a coisa séria que
estava a adotar os filhos pródigos, que
ninguém sabia o que lhes ia acontecer.
Nessa fase inicial foi difícil, era muito
jovem, tinha 22 ou 23. Na RTP, os
colegas eram mais velhos, eram pessoas
de referência a olharem para nós.
Como é que reagiu ao saber que ia ser
pivô?
Já não me recordo (risos). Acho que
esse desenvolvimento que tive com a
rádio me poderia ajudar em televisão.

Mas houve uma altura em que odiava
a minha imagem. Achava que estava
péssima, que não tinha jeito nenhum a
falar. Talvez porque não estava de facto
confortável. Isto é uma coisa que se
constrói. As técnicas, os instrumentos, a
experiência ajudam-nos, mas na altura
não tinha. E isso quase me fez mudar
o rumo para a rádio. Mas aquela fase
na RTP acabou por ser mais intensa,
mais dura. Como pivô, já fazia algumas
intervenções na NTV, mas não tinha
grandes dificuldades. Tinha imaturidade,
que é uma coisa um bocadinho
diferente. Em termos de domínio
de assuntos, o domínio da própria
comunicação. Independentemente de
termos caraterísitcas de base que são
nossas, ou que desenvolvemos, temos
que as trabalhar depois.
Como é ser a protagonista de um
telejornal? A primeira cara a ser vista
pelos espectadores?
Já não penso nisso. No início, sente-se
essa pressão. E ela agora é mais alta!
O meu nível de exigência é sempre
elevado. Agora, os nervos, a ansiedade,
hoje consigo controlar. Ser pivô é uma
responsabilidade, mas não penso nela.
Acho mais difícil olhar olhos nos olhos.
Porque em estúdio, nós não sabemos
quem nos está a ver, se estão a gostar
ou não. É mais fácil abstrair-me. Já
não penso se me estão a ver 100 ou
400 mil. Por isso é que faço sempre
igual, quer esteja na RTP 3 ou na RTP
1. Seja de manhã ou à noite, seja ao
sábado ou ao domingo. Faço tudo com
a mesma entrega. A minha principal
regra é fazer melhor amanhã do que
hoje. Esteja onde estiver, dou o meu
melhor em cada contexto. O nosso
trabalho é feito de circunstâncias, é
muito momentâneo. Saber que naquele
momento consegui dar a resposta que
eu acho que era a melhor é a minha

maior satisfação.
Alguma vez se imaginou num projeto
que não fosse informação?
Não. A única coisa que dá vontade, ao
fim destes anos todos é pensar não
fazer coisas tão sérias. Ainda dentro
do contexto informação, mas menos
sérias. Porque não quer dizer que
não sejam importantes. Chegamos
foi a um ponto do jornalismo em que
levamos tudo para o dramatismo.
Um dramatismo que existe e que
temos que denunciar, mas falta o lado
positivo, que é o que estou a fazer
agora.
Com o "Outras Histórias", que
começou em novembro. Como está a
correr?
O feedback é muito bom. Faço os
pivôs, o trabalho de campo não é meu.
Ainda não fui para o terreno, mas está
prometido que vou. O "Outras Histórias"
é uma página de jornalismo, mas
jornalismo com tempo. E são situações
com as quais nos identificamos, que
andam à nossa volta. É bom chegar ao
fim do programa e ficar fascinada com
as histórias.
A Estela imagina-se a fazer isto para o
resto da vida?
Este é o meu sonho de menina. Já o
cumpri. Se calhar, a vida é tão longa
que qualquer dia pode apetecer mudar.
Para já estou satisfeita e estou muito
feliz. Na profissão gostamos sempre de
desafios, nem que seja o mudar de um
grafismo. Mas interesso-me por tantas
coisas, como áreas ligadas às pessoas,
algumas áreas do meio empresarial,
adoro desporto. A vida não pode ser só
jornalismo, apesar de ser viciada em
notícias.
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OS LIVROS TÊM MUNDOS DENTRO

FIRST THEY KILLED MY FATHER,
LOUNG UNG
TEXTO: GABRIELA CUNHA • FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

An aura is a color that your body exudes and tells the observer what kind of
person you are; blue means happy, pink
is loving, and black is mean. He says
though most cannot see it, all people
walk around in a bubble that emits a
very clear color. Pa tells me that when
I was born he saw a bright red aura
surrounding me, which means I will be a
passionate person. To that, Ma told him
all babies are born red.

A restante população não teve um destino muito mais risonho, uma vez que,
no seguimento do programa de reforma
agrária, implementado pelo angkar (a
“organização”, como se auto-denominava o regime), a fome proliferou e de
braço dado com os trabalhos forçados,
com as execuções brutais e com a total
ausência de condições sanitárias e
auxílio médico, ceifou a vida a 20% da
população.

Genocídio.

É este episódio negro daquela que
também é a nossa História – a da (Des)
Humanidade, - que Loung Ung pretende
partilhar com os leitores, não sem antes
colocar os óculos da sua infância, para
que este relato seja o mais verosímil e
fiel possível aos acontecimentos por ela
vividos.

A palavra é feia. Intimida. Transporta-nos, automaticamente, para a Alemanha nazi. Esse buraco negro da História
da Humanidade e, em particular, da
nossa cultura ocidental.
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Contudo, não poucas vezes, identifico
essa falácia da generalização, quando
me deparo com alusões ao fenómeno.
Genocídio não é sinónimo de “Holocausto” (ou “Shoá”, em hebraico). O Holocausto, infelizmente, foi apenas uma das
(variadas) infames manifestações desse
crime que é o Genocídio.
Em First They Killed My Father, encontramos uma dessas marcantes manifestações. Acompanhamos o dia-a-dia
de uma família de classe média/alta,
proveniente da capital do Camboja (Phnom Penh), enquanto tentam sobreviver
ao regime liderado pelo Khmer Vermelho
(ou Khmer Rouge), através dos olhos
do mais novo elemento da família – a
pequena Loung Ung – narradora e,
simultaneamente, autora desta obra.
Entre 1975 e 1979, o país foi liderado
pelo partido comunista da Kampuchea,
encabeçado pelo vil Pol Pot – aquele que poderá estar para o Sudeste
Asiático, como o Hitler para a Europa
Central. E se Pol Pot poderá encontrar
o seu correspondente ocidental em
Hitler, Auschwitz encontrará, certamente, a sua correspondência topográfica
oriental em Tuol Sleng – anteriormente,
a escola secundária Tuol Svay Prey
e, actualmente, o Museu Nacional de
Genocídio. Lá – na “Unidade de Aprisionamento e Interrogatório S-21” - estima-se que, em apenas 3 anos, foram
enclausuradas e submetidas a sessões
de tortura perversas e inumanas, cerca
de 24000 pessoas, sendo que apenas um desconcertante número de 12
pessoas sobreviveu para partilhar o seu
testemunho.

Este é um livro especial. Todos o são,
à sua maneira. De uma forma particularmente subjectiva. Aí reside a magia.
Afinal, o que seria do azul se todos
gostassem do amarelo? Eu, pessoalmente, adoro o amarelo. E se os países
adquirissem características cromáticas,
o Camboja seria, definitivamente, o meu
amarelo.
Sempre me fascinou o percurso histórico-cultural dos países da Península da
Indochina. Tive a oportunidade de visitar
mais do que um, mas parte do meu
coração ficou no Camboja, em Setembro
de 2017. Foram as pessoas de lá que mo
furtaram. Talvez por, ainda hoje, se sentir
de forma muito evidente o jugo que
o regime ditatorial deixou sobre eles.
Existe toda uma geração moldada pelo
horror que vivenciou nos seus primeiros
anos de vida. Felizmente, permitiram
que a sua ingenuidade e candura prevalecesse.

OS LIVROS TÊM MUNDOS DENTRO
Os livros também têm estações.
Tão definidas, como aquelas que
pautam o ano.
Alguns – os invernosos - obrigam-nos a vestir um casaco, outros
– os primaveris - trazem consigo o
suave aroma floral. Os veraniços sabem a algodão doce e aquecem
a alma. E, depois, há os outros – os
outonais - que conseguem atingir a
plena sinestesia: aquecem-nos, com
o odor da lareira e o sabor das castanhas, fazem cair as folhas alaranjadas, das diferentes camadas que
nos compõem (em jeito de convite à
introspecção) e ainda nos incitam a
vestir o tal casaco metafísico.
O meu imaginário padece desta dislexia sensorial, em que a esquerda é
roxa, a direita é amarela, os dias da
semana têm formas geométricas e
os livros têm estações.
Convido-vos a acompanharem-me
nesta viagem temporal (em torno
das estações do ano), mas também
espacial, porque os livros, esses,
têm mundos dentro.

Esta obra, na sua versão original (em
língua inglesa) foi comprada dentro do
complexo de Angkor, numa das múltiplas tendinhas de comércio tradicional
(ou iscos para turistas), que poderão encontrar por lá, quase com tanta frequência, como encontrarão tarântulas.
E, se fechar os olhos, juro que ainda
consigo transportar-me para esse local,
onde as crianças correm em nosso
redor, rindo sob o chão seco e arenoso, envoltas no cheiro a fruta madura,
brindando-nos com alguns dos sorrisos
mais genuínos que tive o privilégio de
presenciar, até ao dia de hoje.

Nelas, encontro a Loung e todos os seus
irmãos a ensinarem-me a mim – filha do
mundo desenvolvido e afortunado – que
a felicidade é muito mais simples do que
aquilo que nos tentam fazer crer.

FOTOGRAFIAS: JOÃO BASTOS
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O talento para a barbearia passa de geração em geração. No caso de Filipe Teixeira, a tradição familiar é antiga, mas o
gosto pelo ofício é cada vez maior.
Com estabelecimento aberto desde
01 de março, a Filipe Teixeira Barber,
situada no espaço Maison, na Av. D. João
IV, promete ser muito mais do que uma
simples barbearia. Chegando ao local,
o cliente depara-se com a decoração
à “moda antiga” do espaço. A barba é
cortada à navalha, uma tendência que
voltou a invadir a Europa e que já chegou a Portugal.
O tratamento personalizado inclui
cuidados com o cabelo, como corte
(modernos/clássicos), coloração/descoloração e alisamento/desfriagem. Inclui
também cuidados com a barba, com
design através de corte de máquina ou
navalha, hot towel shave (método toalha
quente) e hidratação da barba. O cliente
pode ainda usufruir de cuidados com a
cara, através de limpezas de pele e black
mask.
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Num ambiente clássico e informal, o
cliente pode usufruir de uma bebida
refrescante, durante o serviço.
“O objetivo é criar uma oferta diferente
em Guimarães. Não queremos ser mais
um”, afirma Filipe Teixeira, à Mais Guimarães. A visita ao novo espaço pode,
e deve, ser feita em casal, uma vez que,
a mulher, pode usufruir dos serviços de
cabeleireira, estética e moda da conceituada Maison.

Av. D. João IV, 1076, Loja H

910 904 439

teixeirabarber1988@gmail.com

/filipeteixeira_barber

/FilipeTeixeiraBarber
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REMAX VITÓRIA
O GOSTO DE “VITÓRIA” NOS NOSSOS CLIENTES

A Remax Vitória é a n.º 1 em Guimarães
e continua a concretizar os sonhos dos
seus clientes. Através de uma equipa
experiente e dinâmica, os Vitoriosos
assumem a responsabilidade de pertencer a uma marca de excelência.
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Há treze anos a servir os seus clientes,
com reconhecido profissionalismo, a
Remax Vitória é responsável por colocar no mercado os melhores consultores da cidade berço.
A constante formação e iniciativas que
reforçam o espírito de grupo, como o

Aprendiz de Vitorioso, o ‘Kick Off’ e as
Vitória Talks, são um incentivo extra
para quem pretende ingressar neste
negócio, aliadas aos horários flexíveis,
estrutura de apoio, liderada pelo broker
Filipe Carvalho, e aos altos rendimentos.
Com loja física a meio da Av. D. João IV,
em Guimarães, a Remax Vitória continua à procura de novos Vitoriosos, que
pretendam dar um forte impulso à sua
atividade profissional.
Marque a sua entrevista!

"É COM ORGULHO QUE PERCEBEMOS QUE OS MAIS
DESTACADOS AGENTES IMOBILIÁRIOS QUE TRABALHAM
EM GUIMARÃES, PROVÊM DA REMAX VITÓRIA"
FILIPE CARVALHO, BROKER DA REMAX VITÓRIA
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Ana Azevedo
☏ 913 632 807

Ana Rita Machado
☏ 918 504 666

Anabela Seabra
☏ 967 746 346

António Carvalho
☏ 960 258 185

António Lima
☏ 967 641 046

Bruno Cruz
☏ 915 309 302

Cátia Santos
☏ 910 511 826

Daniel Pinheiro
☏ 969 981 194

Delfim Ferreira
☏ 926 385 326

Diogo Amaro
☏ 914 194 943

Eurico Fernandes
☏ 919 366 549

Fausto Gonçalves
☏ 926 398 938

Filipe Carvalho
☏ 926 385 550

Helena Silveira
☏ 965 158 657

Isaura Abreu
☏ 917 658 125

João Monteiro
☏ 910 943 213

Jorge Ferreira
☏ 912 091 387

Jorge Lopes
☏ 925 419 834

José Mendes
☏ 914 593 866

Juliana Marques
☏ 914 163 131

Lina Carvalho
☏ 918 608 079

Luís Rocha
☏ 918 432 670

Marcelo Lima
☏ 930 650 447

Maria Lopes
☏ 967 568 272

Maria Menezes
☏ 914 779 361

Marisa Freitas
☏ 926 385 322

Nuno Cruz
☏ 919 409 939

Nuno Guimarães
☏ 915 881 900

Nuno Silva
☏ 919 294 969

Orlandino Pinheiro
☏ 919 366 758

Ricardo Ribeiro
☏ 961 518 155

Rita Azevedo
☏ 968 866 382

Rosa Couto
☏ 933 886 018

Rui Henriques
☏ 918 498 333

Susete Rosa
☏ 925 046 645

Tânia Barbosa
☏ 918 376 904

Vânia Gonçalves
☏ 927 487 417

Xavier Faria
☏ 965 845 080

Seja também
um Vitorioso!
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ARTIGO DE OPINIÃO

CADA CRIANÇA
A SEU RITMO!
TEXTO: SANDRA TOMÁS • FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

O desenvolvimento de uma criança é
sentido e vivido de forma fascinada e
encantada por todos os pais, cuidadores, avós e tios que a acompanham
diariamente. Parece que todos os dias
a criança surpreende com uma nova
habilidade que vai desde o arregalar os olhos e conter a respiração ao
ouvir os passos do pai, ansiando pelas
cócegas dele, até às expressões faciais, atitudes e comportamentos que
surpreendem e entusiasmam todos
aqueles que atentam e anseiam pelo
seu crescimento e desenvolvimento.
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Não há nada mais compensador para
os pais que ver o seu filho a ter graça e
piada, a aprender coisas novas, como
sentar sozinho, andar, falar etc. Porém,
é preciso compreender que tudo tem
o seu tempo e o seu ritmo e que não
é benéfico para a criança apressá-la
e compará-la sucessivamente com
primos, amigos, vizinhos, destacando o
que já deveria ter adquirido por comparação aos outros.
Conforme a criança vai crescendo, é
natural que surjam, por vezes, essas
comparações e que os pais se preocupem em saber se o desenvolvimento
ocorre dentro do esperado, mas acima
de tudo importa compreender que
cada criança tem um ritmo diferente
de desenvolvimento, dando-lhe tempo
para adquirir as suas competências e

habilidades. Existem, por isso, variações normais do desenvolvimento e
períodos adequados, mas não uma
idade exata. Exemplo disso é o facto de
alguns bebés aprenderem a gatinhar e
outros saltarem essa etapa e aprenderem a dar os primeiros passos sem
gatinhar.
O desenvolvimento infantil não é algo
fácil de medir, como o peso, o comprimento ou o perímetro cefálico. É bem
mais difícil de avaliar e está sujeito a
mais variações individuais, pelo que
nenhuma criança é igual a outra e cada
uma tem o seu ritmo próprio e que
deve ser respeitado de forma a não
incutir à criança pressão e ansiedade.
Engloba aspetos que a criança vai
aprendendo, etapa a etapa e em simultâneo, como: o desenvolvimento motor
(sentar, gatinhar, andar), a linguagem
(os primeiros sons, palrar, palavras,
frases completas), o aperfeiçoamento
da audição e da visão e, finalmente, o
desenvolvimento do comportamento,
autonomia e socialização.

te saudável, física e psicologicamente,
pois o desenvolvimento será mais
adequado se a criança for saudável e
vir satisfeitas algumas necessidades
básicas como alimentação adequada,
afeto, estimulação da independência e
oportunidades para brincar.
Não obstante, a criança deve ser
observada pelos cuidadores e, se identificar a não aquisição de determinadas
competências em etapas esperadas,
deverá consultar os profissionais de
saúde. No entanto, não devemos esquecer de dar tempo ao tempo e desfrutar de cada momento que é único,
especial e passa tão rápido!
Sandra Tomás
Psicóloga da Infância e Adolescência

Deste modo, enquanto pais, familiares e cuidadores deveremos apreciar,
encorajar, elogiar e comentar positivamente as aquisições que a criança naturalmente vai apresentando,
estimulando-as. Para que ocorra um
desenvolvimento harmonioso é essencial proporcionar à criança um ambien-

Horário
Segunda: 15h00 – 20h00
Terça a Sexta: 10h00 – 13h00 | 15h00 – 20h00
Sábado: 10h00 – 13h00
253 781 125 | 914 724 48
geral.guimaraes@clinicamim.com
Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, nº83,
Costa – Guimarães
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MÚSICA

"ENCANTO"
O NOVO ÁLBUM
DE ZÉ PERDIGÃO
FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS
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O ARTISTA VIMARANENSE ZÉ PERDIGÃO LANÇOU NO PASSADO MÊS DE MARÇO UM NOVO DISCO.
"ENCANTO" RETRATA AS EXPERIÊNCIAS DO MÚSICO EM CABO VERDE.
Zé Perdigão lançou o seu novo trabalho discográfico, no passado dia 08 de
março. "EnCanto" retrata os últimos
três anos de vida do artista vimaranense, passados em Cabo Verde.
Língua (cantado em crioulo), melodias e
ritmos tipicamente cabo-verdianos são
o que podemos encontrar neste novo
álbum. Zé Perdigão deixa assim a mensagem de que a música não tem fronteiras.
Em "EnCanto" podemos encontrar dez
faixas, que se tornar em dez histórias
das suas experiências em Cabo Verde.
Este é o quarto álbum de Zé Perdigão,
que tem como single promocional "Nha
Terra", que foi já apresentado em 2018.
O videoclipe é uma homenagem a Cabo
Verde e ao povo cabo-verdiano.
O novo álbum já está disponível em terras lusas, inclusive na cidade-berço.
Zé Perdigão lançou o seu primeiro disco
em 2008, "Fados do Rock", que lhe
abriu caminho no mundo da música.
Em 2011/12 entrou em estúdio para

gravar o trabalho discográfico “Sons
Ibéricos”, tendo no ano seguinte lançado o álbum em versão castelhana.
Zé Perdigão foi ainda condecorado
como Cidadão Honorário pelo Governo Provincial da cidade de Buenos
Aires – Argentina. Uma distinção nunca

antes atribuída a um artista ou cidadão
português.
Zé Perdigão juntou-se assim a um painel de nomes consagrados da música
internacional como Stevie Wonder,
Roger Waters, Paco de Lucía, Diego El
Cigala, Iron Maiden ou Lady Gaga.
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QUEM CONTA UM CONTO

A PEQUENA CAROCHINHA
TEXTO: JÚLIO BORGES IMAGEM: BÁRBARA CORREIA DA SILVA

Varrendo, varrendo,
O pó de sua casa,
Cantava a bela baratinha
De seu nome Carochinha.
E cuidando feliz, despreocupada,
De seu humilde e feliz lar
Encontrou uma moeda,
Como fora ali parar?
De onde viera aquele tesouro?
O que iria com ele fazer?
Talvez pô-lo no banco,
Para juros poder receber?
Ou então as vizinhas e família calar,
E um marido procurar,
Para assim viver feliz,
Sem os comentários de todos aguentar?
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“Coitadita que não casa!”
“Coitadita que será dela?”
“Ficará para sempre sozinha,
Suspirando à janela?”
E se pensou assim fez,
E foi à modista comprar,
Um belo vestido e lenço,
E um marido encontrar.
Vestida de belo tecido,
De acessórios a combinar,
Foi para a janela Carochinha,
Cantando para um marido achar?
Quem quer, quem quer,
Comigo uma vida ter,
Ser feliz, meu companheiro,
E com a bela Carochinha viver?
Quem quererá, quem quererá,
Com a Carochinha casar?
Que sendo linda e bonitinha,
Um tesouro acabou de encontrar?
Apareceu então um animal,
Que saltando com orgulho do seu papo,
Disse com a sua voz gutural,
- Caso eu, o senhor sapo!
- Ui que voz tão grossa e rouca,
Eu contigo não posso casar
Procura uma bela rã,
Para contigo coaxar.
E triste o sapo deixa,
A Carochinha cantando à janela
Pois procurava um marido
De voz melodiosa, suave, bela.
Parte então o rugoso sapo,

Recomeça a cantilena ingénua
A procura do noivo pelos outros desejado
À janela de sua casa continua.
Quem quer, quem quer,
Comigo uma vida ter,
Ser feliz, meu companheiro,
E com a bela Carochinha viver?

E então aproximou-se timidamente,
Um pequeno ratinho envergonhado:
- Posso casar eu se a menina quiser,
Pois de companhia e amor também estou necessitado!

Quem quererá, quem quererá,
Com a Carochinha casar?
Que sendo linda e bonitinha,
Um tesouro acabou de encontrar?

Pensou Carochinha, que talvez fosse aquele,
O marido que tanto procurava,
Quem lhe fizesse companhia,
Com quem se sentisse amada.

Eis que surge de seguida
Um cantor maravilhoso,
O cantor senhor Cotovia,
De sua voz e porte muito orgulhoso.

Tudo então preparou para a boda,
Talvez com o sonho de amor e uma cabana,
E eis que vê escondido no fato do senhor ratinho
Uma longa cauda de ratazana.

Eis-me aqui para casar,
Não encontrará melhor marido,
Sou belo, um portento!
Não há melhor partido.

Coitada da pequena Carochinha,
Mais uma vez enganada,
Primeiro um noivo feio,
Depois outro que queria empregada.

Desconfiada de tanta soberba,
Pergunta Carochinha intrigada:
- Diga-me senhor Cotovia,
Como está sua vida organizada?

E por fim um animalzinho,
Cheio de medo e lamento.
Seria tudo para a enganar?
Iria tornar a sua vida um tormento?

- Eu cá estou muito bem,
Querida noiva adorada,
Sempre fui bem tratado,
Por toda e qualquer minha amada.

E eis que no dia da boda, já na igreja,
Com vizinhos e amigos prontos,
Ergueu a voz e gritou NÃO,
Não me caso sem sentimentos.

Como não aceitara a resposta,
Recusa então Carochinha educada,
Pois desconfiando que vivia o senhor Cotovia,
À procura de uma empregada.

Que se vá embora a ratazana,
Que voe para longe a cotovia,
Que se esconda o sapo na lama,
Ei viverei para que a vida me sorria.

E continua a sua busca,
De um amado que a desejasse,
Como esposa e companheira
Não alguém que varresse e limpasse.

E sorrindo viveu feliz,
Sozinha sem companhia, mas sem lamentos,
Por não ter noivo ou marido
Que apenas lhe dariam aborrecimentos.
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Com a chegada da Primavera, o TUDENCONTA apresenta a coleção mediterrânea, uma combinação de várias
tendências derivadas das tradições
dos povos que têm vista para o Mar
Mediterrâneo.
A decoração de estilo mediterrâneo
é caracterizada pela predominância
de luz. Por essa razão, as cores dos
móveis têm sempre cores quentes ou
inspiradas na cor do mar e da natureza.
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Os móveis deste estilo são normalmente em madeira, vime ou em ferro
forjado. Os tecidos frescos e leves,
principalmente em algodão, são outras
características notórias.

1. Mesa de vidro extensível 110/170cm x 70cm (135€) 2. Cadeira (24,90€) 3. Cama individual com gavetas
(99€) (colchão e estrado não incluídos) 4. Sofá 2 lugares Relax 131cm (Antes 495€; Agora 299€)
5. Aparador 160cm (Antes 195€; Agora 155€) 6. Mesa de centro com gavetas 106cm (Antes 115€; Agora
95€) 7. Cadeirão (149€) 8. Sofá 2 lugares 127cm (239€)

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

253 423 690

/tudenconta

/tudenconta

www.tudenconta.pt

MAIS GUIMARÃES N72 ABRIL 2019

ESPAÇO DO CONSUMIDOR

NESTE MÊS DE MARÇO, MÊS
DO CONSUMIDOR, CONHEÇA
OS SEUS DIREITOS SOBRE AS
GARANTIAS DOS PRODUTOS
FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

aumenta para 5 anos e o da denúncia
de defeitos passa para 1 ano.
A contagem da garantia interrompe-se
durante as reparações. Se, por exemplo,
estiver privado do bem por 2 semanas,
peça para lhe prolongarem o prazo por
esse período. Durante cada reparação,
não pode ficar privado do bem por mais
de 30 dias seguidos.
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Os bens móveis têm uma garantia de 2
anos, tenham sido comprados em lojas
físicas ou online. A venda de bens em
segunda mão por profissionais também tem a garantia de 2 anos, exceto
se este prazo foi reduzido por mútuo
acordo.
As garantias da iniciativa do produtor
ou vendedor só prevalecem sobre a
legal se forem mais completas ou tiverem uma duração superior. Se receber
uma garantia com mais de dois anos,
peça um comprovativo. Assim, não terá
dificuldade em provar a oferta se surgir
um problema mais tarde.
Só no negócio entre particulares é que
não existe garantia. Mesmo assim,
se o produto apresentar um defeito, o
comprador tem o direito de anular o
negócio.
Mas quando pode o consumidor ativar
a garantia? Durante os dois anos, se
surgirem avarias ou problemas, a lei define 4 vias possíveis para a resolução: a
reparação, a troca, um desconto sobre

o preço ou a devolução com reembolso. Porém, não estabelece uma ordem
para ativar cada uma destas soluções.
Por isso, o consumidor pode optar por
uma, desde que seja possível e seja
considerada razoável. Por exemplo,
perante um pequeno defeito, reparável
com uma rápida e simples intervenção,
não é razoável exigir a substituição do
bem. Alguns vendedores podem alegar
que a política da casa é emitir uma nota
de crédito: o consumidor só aceita esta
solução se quiser, porque a lei é clara
quanto às 4 vias de resolução obrigatórias.
Também pode ativar a garantia se o
bem não corresponder à descrição da
embalagem ou não for adequado ao
uso pretendido, nos casos em que o
vendedor soube da intenção do consumidor. Cabe ao consumidor conservar
as faturas, os recibos e as garantias
durante, pelo menos, 2 anos. Tem 2
meses a contar da data em que detetou
o problema para o denunciar. No caso
de se tratar de um bem imóvel, por
exemplo, uma casa, o prazo da garantia

Se a avaria originar outros problemas,
por exemplo, uma máquina de lavar
roupa com fuga de água que provoca
uma inundação em sua casa, reúna
provas (relatórios de peritos, faturas
com obras e testemunhos) e envie-as
por carta registada com aviso de receção. Estes prejuízos não estão cobertos
pela garantia. Mas, nalguns casos, o
fabricante pode ser responsabilizado.
Se o bem for substituído, o novo beneficia de uma garantia de 2 anos. Se
apenas uma peça for substituída, esta
também beneficia de uma garantia de
2 anos.
Muito importante: não lhe podem ser
cobradas despesas de transporte, de
mão-de-obra, de material ou outras.
Nada está definido quanto ao número
de reparações exigidas para avançar
para uma das outras opções, mas deve
haver bom senso. Se depois de 2 ou
mais reparações, o artigo continua com
problemas, pode exigir uma das outras
opções.
Para esta e outras questões poderá
contactar-nos presencialmente na
Avenida Batalhão Caçadores 9 em Viana do Castelo, através do 258821083
ou pelo email deco.minho@deco.pt .
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DESPORTO

MULHERES + ATIVAS
POR UMA SOCIEDADE MENOS SEDENTÁRIA
TEXTO: JOANA QUINTAS • FOTOGRAFIAS: MAIS GUIMARÃES

ESTUDOS COMPROVAM QUE SÃO AS MULHERES AS QUE MENOS ATIVIDADE FÍSICA PRATICAM. PARA
COMBATER ISSO, GUIMARÃES ALIOU-SE AO PROJETO EUROPEU SPORT FOR WOMEN IN URBAN PLACES.
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Um projeto europeu, com várias cidades
parceiras, e um programa piloto pensado e desenvolvido para a realidade
vimaranense. "Mulheres + Ativas" pretende motivar as vimaranenses para a
prática da atividade física, com destaque
para a valorização dos espaços ao ar
livre.
Depois de inquéritos e trabalho de investigação, os bastidores a que poucos têm
acesso, a parte prática desta iniciativa
já está a sensibilizar as mulheres para a
temática do exercício.
Quatro ciclos de palestras e quatro domingos de ginástica no parque têm mobilizado não só o sexo feminino, mas também os homens, desde os mais novos
aos mais velhos. E essa é precisamente
uma das mensagens que se pretende
passar: o desporto não tem idade.
Rosa Maria Almeida foi a primeira
convidada para uma conversa na Casa
da Memória, onde falou da conciliação
da atividade física mesmo durante os
tratamentos de uma doença, oncológica
no seu caso.

Mas para além da doença, também a
atividade física aquando do processo de
envelhecimento, na gravidez e na adolescência foram abordadas, com convidadas
que partilharam os seus testemunhos e
pretenderam, com isso, incentivar outras
a seguirem-lhes os passos.
Já as manhãs de ginástica passaram por
quatro parques diferentes do concelho,
desde os da cidade até ao Parque da Ínsua, em Ponte e ao de Lordelo. Rastreios
e acompanhamento de uma professora
para os exercícios praticados foram o
mote para dezenas de pessoas sairem
à rua.
"Sendo a ginástica a base de toda a
atividade física, é possível ser realizada
por qualquer pessoa em qualquer idade.
É necessário é adequar o exercício a
cada pessoa, à sua idade, à sua condição de saúde", explicou Paula Nogueira,
coordenadora do Centro de Estudos do
Desporto, da Tempo Livre.
Uma caminhada, na manhã de domingo,
dia 07 de abril, fecha este programa e
Guimarães.
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FUTEBOL À LUPA

JOGAR
PELO PLANETA
TEXTO: RAQUEL F. VEIGA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

AS INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS SÃO O CORAÇÃO DAS COMUNIDADES
E AS CAUSAS QUE ABRAÇAM GANHAM A DOBRAR: PELO QUE VALEM
ISOLADAMENTE E PELA INFLUÊNCIA QUE EXERCEM JUNTO DOS CIDADÃOS
E INSTITUIÇÕES EM REDOR. O VITÓRIA DECIDIU VESTIR A CAMISOLA PELO
PLANETA À CONQUISTA DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL.

A 22 de Abril celebra-se o Dia da Terra.
É um dia de manifestação assinalado
internacionalmente desde a década
de 1970 que visa a consciencialização
dos cidadãos e das instituições para a
protecção ambiental. O intuito deste
dia é não só discutir os problemas, mas
também descobrir e pôr em prática
as soluções possíveis para eliminar
(ou para compensar) as actividades
humanas que impactam negativamente
o planeta.
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O desporto e em particular o futebol,
ou não fosse esta a modalidade mais
popular do mundo, são ferramentas
poderosas em qualquer comunidade.
São agentes de mudança capazes de
espalhar qualquer mensagem junto de
um público apaixonado e comprometido. Embora as instituições desportivas
tenham como prioridades o sucesso
desportivo e a viabilidade financeira, a
responsabilidade social – onde se insere
a sustentabilidade ambiental – deve
fazer parte do conjunto de valores pelos
quais se norteiam.
Prefácio
Em 2017, Guimarães candidatou-se a
Capital Verde Europeia, título criado por
15 cidades europeias e posteriormente
acolhido pela Comissão Europeia, na
altura presidida por Durão Barroso, para
“reconhecer e atribuir mérito” aos municípios que se distingam na procura de
padrões ambientais elevados.
Das 17 cidades que se candidataram,
Guimarães destacou-se por ter sido uma
das 13 finalistas. Embora não tenha vencido, os júris determinaram que foi a 5ª
melhor candidatura destacando-se em
alguns indicadores – como por exemplo em “Performance energética” e em
“Natureza e Biodiversidade”.
Talvez este tenha sido um dos motes
para o plano de sustentabilidade que
o Vitória Sport Clube, que ocupa um
lugar privilegiado no coração da cidade,

abraça em 2019.

Resíduos

A luta pelo planeta

Hugo Freitas acredita que os vitorianos
podem contribuir com a plantação de
5.000 árvores. Nas lojas oficiais do clube
já se encontram à venda os produtos da
nova gama ecológica. São porta-chaves,
ímanes e estatuetas produzidas pela
W2V – Waste to Value, uma spin-off da
Universidade do Minho, que têm como
base resíduos industriais gerados pelas
empresas de Guimarães. Cada unidade
vendida equivale a uma nova árvore
plantada no concelho. No futuro, outros
resíduos, nomeadamente os resíduos
produzidos pelo clube, deverão ser aproveitados e trabalhados pelo Centro para a
Valorização de Resíduos, uma instituição
integrada no campus da Universidade do
Minho em Azurém.

Em Guimarães, o equinócio da Primavera fez-se acompanhar por um plano de
sustentabilidade ambiental que uniu um
considerável número de entidades ao
Vitória Sport Clube. Na manhã do dia 20
de Março, uma comitiva vitoriana – onde
se incluíam atletas, o vice-presidente
Hugo Freitas e Neno – deslocou-se
à Quinta do Barredo, na freguesia de
Costa, para plantar 30 árvores no âmbito
do projecto Mais Floresta, uma iniciativa
da Câmara Municipal de Guimarães e do
Laboratório da Paisagem que tem como
objectivo plantar 30 mil novas árvores
autóctones no concelho. O momento
serviu para apresentar aos vitorianos o
plano de sustentabilidade ambiental do
clube.

Já no próximo jogo no reduto vitoriano,
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que opõe o Vitória SC ao GD Chaves, e
cujas receitas de bilheteira vão reverter
a favor das vítimas do ciclone Idai em
Moçambique, os vitorianos vão notar
alterações. Nos bares do estádio (e
também no pavilhão das modalidades)
vão ser introduzidos copos reutilizáveis,
resultantes da parceria com a Vitrus e a
Sagres, naquele que é o primeiro passo
para a eliminação do plástico de uso
único das instalações do clube.
No último Verão, a Vitrus implementou
um projecto semelhante no Centro Histórico da cidade. Denominado de CARE,
o projecto levou aos estabelecimentos
aderentes copos reutilizáveis, disponibilizados com a caução de 1€ sendo o valor
restituído mediante entrega do copo em
bom estado. Nas instalações do clube o
sistema funcionará de forma semelhante. Em breve vão ser instalados ecopontos que se farão acompanhar de uma
campanha de sensibilização direccionada aos sócios.
Educação e investigação

Para reduzir o desperdício de água,
o clube procura a certificação hídrica
para todas as casas-de-banho das
instalações do clube. Vão ser aplicados redutores de caudal – uma peça
metálica aplicada na ponta das torneiras
que dispensa uma mistura de água com
oxigénio permitindo reduzir a quantidade de água sem perder a pressão – a
todas as torneiras. O futuro passa por
aperfeiçoar os sistemas de rega, pela colocação de bidões nos treinos (em vez de
garrafas de plástico) e de dispensadores
de água da rede pública para funcionários e adeptos.
Mobilidade sustentável
Benjamin Franklin afirmou que nada na
vida é certo excepto a morte e os impostos. Faz sentido acrescentar que há
uma terceira certeza na vida: a confusão
nas imediações do Estádio D. Afonso
Henriques em dia de jogo. Os carros
estacionados em cima de passeios é
uma constante que prejudica o normal
funcionamento dos transportes públi-

cos e a vida dos demais cidadãos. Para
responder a este problema e contribuir
para minorar os efeitos do uso excessivo
do automóvel no planeta, vão ser construídos novos parques para bicicletas e
vão ser estabelecidas novas parcerias
para estimular a mobilidade alternativa e
sustentável.
No campeonato da responsabilidade
social e das causas viradas para a
comunidade o Vitória soma mais três
pontos.

Para que a mensagem tenha um impacto maior, o Vitória SC associou-se à
AEAVE – Agência de Energia do Ave, ao
Laboratório da Paisagem, à Vitrus, à Vimágua e à RESINORTE para fazer chegar
junto dos atletas e outros colaboradores
acções de formação sobre como manter
o equilíbrio ecológico.
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O Laboratório de Ecologia Aplicada da
Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro e o Laboratório da Paisagem vão
conduzir um projecto científico para mitigar o impacto da nidificação das aves
no estádio – resultando na sujidade nas
cadeiras – sem interferir ou prejudicar a
avifauna.
Energia e água
A médio ou longo prazo o estádio
poderá receber uma central fotovoltaica
para tornar o estádio energeticamente
sustentável e contribuir para a redução
do consumo energético. Neste campo,
a alteração de contrato com o parceiro
do clube e a alteração de luminárias
fluorescentes em final do ciclo de vida já
permitiu reduções na ordem dos 30% na
factura energética.

FACEBOOK.COM/ECONOMIAGOLO
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RUBRICA

BREVES E INTERESSANTES
FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

ASSENTO DE SANITA DE ALTA TECNOLOGIA
PODE DETETAR INSUFICIÊNCIA CARDÍACA
Uma equipa de investigadores do Instituto de Tecnologia de Rochester inventou
um “sistema de monitorização cardiovascular baseado em assentos sanitários”. Estes poderão ajudar os hospitais a
monitorizar os pacientes na procura de
risco de insuficiência cardíaca congestiva
– uma retrete que, por outras palavras,
deteta se o seu coração está prestes a

NETFLIX REJEITA
PROPOSTA DA APPLE
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"Preferimos que os nossos clientes
vejam o nosso conteúdo no nosso
serviço, por conseguinte, decidimos não
integrar o serviço deles (Apple)", referiu
Reed Hastings, o atual CEO da Netflix,
questionado sobre a proposta da Apple
TV para incluir a Netflix no seu serviço
streaming. A parceria entre a Netflix e a
gigante liderada por Tim Cook seria inegavelmente um grande empurrão para
o serviço de streaming da Apple TV.
Contudo, a atual líder nesse segmento de mercado preferiu não trazer os
seus conteúdos para a próxima grande
aposta da marca da maçã.

dar as últimas. Em Portugal, cerca de 35
mil portugueses morrem anualmente por
doenças cardiovasculares. Desta forma,
esta continua a ser a principal causa de
morte e representa um terço de toda a
mortalidade da população. O objetivo é
diminuir a taxa de readmissão de pacientes com insuficiência cardíaca e o passo
seguinte é a certificação.

GOOGLE RECEBE
MULTA MILIONÁRIA
DE BRUXELAS

ANTIVIRUS WINDOWS
DEFENDER
CHEGA AOS MAC
O software de proteção deixou de se
chamar Windows Defender Advanced
Threat Protection (ATP) para receber
a nova nomenclatura Microsoft Defender Advanced Threat Protection
(ATP). Assim, passa a ser uma solução
de software que veiculará o selo de
qualidade da empresa que representa,
a Microsoft. Com um novo nome, mas
com a mesma premissa. A proteção
do computador, bem como dos dados
nele constantes, tal como já o tem feito.
Ainda que tenha recebido um novo
nome agora que também se estende
para o universo Apple, manterá as suas
funções. Assim sendo, apresenta-se
como solução simples e eficiente. Mais
concretamente, a Microsoft criou uma
versão dedicada do seu ATP para os
computadores Mac. No seu interior,
a marca oferece uma proteção total
contra vírus.

É a terceira multa milionária aplicada
por Bruxelas à Google. Em causa estão
práticas monopolistas ou anticoncorrenciais na Europa durante mais de 10
anos. Desta vez, o valor ascende aos
1,5 mil milhões de euros, não sendo a
maior penalização imposta por este
órgão supranacional à tecnológica.
Em causa estão as cláusulas contratuais demasiado rígidas, com o intuito
de restringir serviços concorrentes. O
fenómeno foi particularmente gravoso
na plataforma de publicidade, e mais
recentemente de comércio digital da
Google, o AdSense.
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QUIZ ABRIL 2019

QUEBRA-CABEÇAS
1 – A HERANÇA
DE BARRIS

1 – QUE ARTISTA VIMARANENSE COMEMORA
20 ANOS DE CARREIRA?
a) Zé Perdigão
b) Manuel de Oliveira
c) Zé Miguel
d) José Alberto Reis

2 – EM QUE ÉPOCA O VITÓRIA DISPUTOU OS
QUARTOS DE FINAL DA TAÇA UEFA?
a) 1984/85
b) 1985/86
c) 1986/87
d) 1987/88

Um homem, dono de uma adega,
faleceu recentemente. No seu
testamento, deixou 21 barris aos seus
três filhos. Os barris encontram-se da
seguinte forma: sete estão cheios de
vinho; sete estão com vinho até metade
e sete estão vazios. No entanto, os
barris devem ser divididos de forma que
cada filho receba o mesmo número de
barris cheios, meio-cheios e vazios.
Considere que não podem ser utilizados
instrumentos de medição. De que
forma se pode dividir os barris de forma
a que os irmãos fiquem com a mesma
quantidade?

3 – QUAL É A ALTITUDE DA SERRA DA
PENHA?
a) 586 metros
b) 570 metros
c) 554 metros
d) 521 metros

2 – PESCAR
EM FAMÍLIA
Três pessoas vão pescar: dois pais e dois
filhos.
Como é que isso é possível?

4 – COMO SE CHAMA A CAPITAL DE CUBA?
a) Havana
b) Varadero
c) Morón
d) Manzanillo

3– AS FLORES
Todas as minhas flores, menos duas, são
rosas. Todas as minhas flores, menos
duas, são tulipas. Todas as minhas flores,
menos duas, são margaridas.

5 – QUE PAÍSES FAZEM FRONTEIRA COM A
SUAZILÂNDIA?

Quantas flores tenho?

a) Lesoto e Moçambique
b) Lesoto e África do Sul
c) Zimbabué e Namíbia
d) Moçambique e África do Sil
Soluções quiz: 1 - b); 2 – c); 3 – a); 4 – a); 5 – d); 6 – b).

a) 1477
b) 1488
c) 1499
d) 1500

Soluções quebra-cabeças
Resposta 1
O vinho de dois dos barris meio-cheios é depositado em
um dos barris vazios. Esse procedimento é repetido mais
uma vez. Desta forma, temos, agora, nove barris cheios,
três barris meio-cheios, e nove barris vazios. Logo, cada
filho ficará com três barris cheios, um barril meio-cheio e
três barris vazios.
Resposta 2
As três pessoas são: o avô, o pai e o filho.
Resposta 3
1) Três flores: uma rosa, uma tulipa e uma margarida.
2) Duas flores: sendo que nenhuma delas é uma rosa,
uma tulipa ou uma margarida.

6 – EM QUE ANO, BARTOLOMEU DIAS,
DOBROU O CABO DAS TORMENTAS?
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