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Quis o calendário que esta edição 
de maio estivesse nas bancas no dia 
primeiro. Um dia especial, o 01 de 
maio, em que se comemora o Dia do 
Trabalhador, numa homenagem aos 
cerca de 500 Mil trabalhadores que, a 01 
de maio de 1886, iniciaram uma greve 
na cidade norte-americana de Chicago, 
com o objetivo de conquistar condições 
melhores de trabalho, principalmente a 
redução da jornada de trabalho diária, 
que chegava, na altura, às 17 horas. 
A polícia reprimiu essa manifestação, 
dispersando a concentração, depois de 
ferir e matar dezenas de operários.

133 Anos depois, continuamos o 
homenagear todos quantos lutaram e se 
dedicam a esta causa, à melhoria da vida 
que fica além do trabalho. 

Cantigas do Maio, de Zeca Afonso, um 
tema lançado em 1971, continua a ser 
uma das formas mais apropriadas de o 
fazermos, em bom português.

Cantigas de Maio
"Eu fui ver a minha amada
Lá p'rós baixos dum jardim
Dei-lhe uma rosa encarnada
Para se lembrar de mim

Eu fui ver o meu benzinho
Lá p'rós lados dum passal
Dei-lhe o meu lenço de linho
Que é do mais fino bragal

Eu fui ver uma donzela
Numa barquinha a dormir
Dei-lhe uma colcha de seda
Para nela se cobrir

Eu fui ver uma solteira
Numa salinha a fiar
Dei-lhe uma rosa vermelha
Para de mim se escantar

Eu fui ver a minha amada
Lá nos campos eu fui ver
Dei-lhe uma rosa encarnada
Para de mim se prender

Verdes prados, verdes campos
Onde está minha paixão
As andorinhas não param
Umas voltam outras não

Minha mãe quando eu morrer
Ai chore por quem muito amargou
Para então dizer ao mundo
Ai Deus mo deu Ai Deus mo levou"

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

Estas são as linhas que a definem:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CANTIGAS DO MAIO
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Cada mulher tem um look. 
A Paraíso tem todos.

paraisoconceptstore.pt 
LISBOA ● PORTO ● BRAGA ● SETÚBAL ● VIANA DO CASTELO

Óculos de sol - 9,99€

Colar em pérolas- 69€

O clássico nunca sai de moda. A 
elegância do preto tem a ver 
com todas as estações: é fácil 
de combinar e possibilita o uso 
em várias as ocasiões. 
  O look é versátil, clássico e 
ideal tanto para um dia de 
trabalho como para uma saída à 
noite.

TENDÊNCIAS
entre o clássico e 
o sofisticado

  A blusa básica (20€) é 
perfeita para diferentes 
ocasiões e pode usar-se com 
várias combinações.  A calça 
preta (19,50€), uma peça 
indispensável, concilia charme 
e sofisticação. 
   Já o amarelo é uma das cores 
mais marcantes da estação e o 
blazer (26€) segue esta 
tendência (disponível em 
outras cores). 
  Os colares sobrepostos estão 
em alta no mundo fashion e 
dão um toque especial à 
composição: é como a cereja 
no topo do bolo.

  Os óculos de sol diferenciam o 
estilo e complementam toda a 
versatilidade do look. 
  Visite uma das nossas lojas e 
venha descobrir o seu look! 

Brinco Pérola - 11€

M
od

el
o:

 H
el

le
n 

G
ou

la
rt

 ●
 F

ot
os

: W
. F

re
ita

s



06

MAIS GUIMARÃES N73 MAIO 2019

MONUMENTO FOI DISTINGUIDO COM O PRÉMIO CINCO ESTRELAS REGIÕES, NA CATEGORIA DOS 
MONUMENTOS NACIONAIS. A VOTAÇÃO FOI FEITA TENDO A POPULAÇÃO NACIONAL.

CASTELO DE GUIMARÃES
ARRECADA PRÉMIO CINCO ESTRELAS

MONUMENTOS

FOTOGRAFIAS: MAIS GUIMARÃES

O Castelo de Guimarães é Cinco Estre-
las. A votação foi feita pela população 
nacional, que distinguiu o que de melhor 
existe em cada distrito.

Na categoria "Monumentos Nacionais", o 
Castelo de Guimarães foi distinguido com 
o prémio Cinco Estrelas Regiões, numa 
votação que envolveu mais de 200 mil 
indivíduos.

O Prémio Cinco Estrelas Regiões é um 
sistema de avaliação que identifica, se-
gundo a população portuguesa, o melhor 
que existe em cada um dos 20 distritos, 
(incluindo regiões autónomas) ao nível 
de recursos naturais, gastronomia, arte e 
cultura, património e outros ícones regio-
nais de referência nacional.

Este é também um prémio que distingue 
as empresas que se conseguem diferen-
ciar a nível regional.
Este é um monumento que não está na 
tutela da Câmara Municipal de Guima-
rães, algo que o presidente Domingos 
Bragança pretende alterar.

"Será justo que venha para a Câmara de 
Guimarães, que quando é chamada à 
sua responsabilidade, embora indireta, 
está sempre presente", explicou acerca 
das verbas arrecadadas com as entra-
das, tanto no Castelo como no Paço dos 
Duques, e que rondam o milhão e meio 
por ano.

Também no que respeita a museus vima-
ranenses, o CIAJG (Centro Internacional 
de Artes José de Guimarães), já faz parte 
da Rede Portuguesa de Museus.

"É um orgulho a integração do Centro In-
ternacional das Artes José de Guimarães 
na Rede Portuguesa de Museus porque é 
o reconhecimento do trabalho feito. Este 

é um museu recente, nascido na Capital 
Europeia de Cultura em 2012, e que só 
com apoio do Município conseguiu este 
reconhecimento”, destacou Adelina Pin-
to, na cerimónia oficial que decorreu em 
Lisboa.

Esta distinção acarreta, para a vereadora, 
uma maior responsabilidade para o futuro.
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Tu vais morrer. Sabes disso. Apenas 
não sabes quando e como. Quando 
o teu corpo é expelido pela vagina 
da tua mãe, a primeira coisa que faz 
é inspirar. Quando morres, a última 
coisa que o teu corpo faz é expirar. 
Imagina que sabes que vais morrer no 
espaço de uma semana. Como algo 
tão simples como uma data, que cabe 
num inspirar ou num expirar, muda 
tudo? As tuas prioridades mudam? O 
que farias com a tua última semana?

Optei por iniciar com este memen-
to mori, mas, na verdade, ao longo 
de toda a obra, não faltam excertos 
identitários do mindset que o Fernando 
Moreira nos tenta propor.

Predestinado a ser Conscientemente 
Inconsciente, o título deste livro, adqui-
re, a certa altura, uma nova roupagem, 
mais crua e directa (eu diria genuína), 
remontando às raízes nortenhas do 
autor, que o baptiza, orgulhosamente, 
como Desenmerda_te Mindset – mas 
não se deixem enganar pela sonorida-
de “orelhuda” e trendy. O sumo desta 
peça de fruta é tudo menos mains-
tream (o que confere uma dose acres-
cida de brilhantismo à sua escolha, 
aparentemente, paradoxal - bom isco!).

A proposta é clara e meticulosamente 
sistematizada: um convite à reflexão 
acerca de todos os princípios identitá-
rios, que nos definem enquanto sujei-
tos (De dentro para fora) + um convite 
à reflexão acerca do impacto que a 
sociedade poderá ter em nós/na nossa 
individualidade e em como se processa 
essa interacção com “os outros”, des-
tacando o sector laboral (De fora para 
dentro) + A conjugação de ambas as 
realidades, porque, de facto, nenhuma 
existe isoladamente (Quando o dentro 
para fora está em relação com o fora 
para dentro).

OS LIVROS TÊM MUNDOS DENTRO

DESENMERDA_TE MINDSET, 
FERNANDO MOREIRA
TEXTO: GABRIELA CUNHA • FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

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 cas-
tanhas, fazem cair as folhas alaran-
jadas, 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 dis-
lexia 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.

OS LIVROS TÊM MUNDOS DENTRO

Se nunca despenderam uma porção 
do vosso tempo a pensar, unicamente, 
em quanto de “nós” é realmente nosso 
e em como a sociedade e todos os 
restantes agentes/estímulos que nos 
rodeiam (família; escola; governo, etc.) 
conseguem moldar irreversivelmente 
a nossa individualidade, até a transfor-
marem numa matéria conveniente e 
politicamente correcta, então, o mais 
certo será ficarem assoberbados com 
o conteúdo deste livro. Se, por outro 
lado, já o tiverem feito (opção que se 
me assemelha mais verosímil) então, 
nesse caso, ficarão agradados com o 
sentimento de identificação que este 
ensaio vos irá proporcionar.

Como, estou certa, diria o próprio Fer-
nando: Este é um livro que me “anima” 
(ainda mais após ter tido a oportunida-
de de conhecer o autor).

Num mundo asfixiantemente formata-

do, alguém com coragem para desafiar 
dogmas cristalizados e colocar sal em 
feridas abertas, surge sempre sob a 
forma de uma botija de oxigénio. E que 
bem soube respirar.

Bravo!
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O ARTISTA PORTUGUÊS ATUA NA CIDADE-BERÇO, JÁ NO PRÓXIMO DIA 10 DE MAIO, 
NO GRANDE AUDITÓRIO DO CCVF.

JORGE PALMA
SOBE AO PALCO DO CENTRO CULTURAL VILA FLOR

MÚSICA

FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

No final do ano passado, após cinco 
concertos em Lisboa, Porto e Coim-
bra, Jorge Palma escreveu, em jeito de 
balanço: “Enquanto houver lugares e 
pessoas, paixão e criatividade, energia 
e determinação, a gente não consegue 
parar”.

A digressão do “Expresso do Outono”, 
que passou pelo Teatro Tivoli BBVA, em 
Lisboa, a Casa da Música, no Porto, e o 
Teatro Académico Gil Vicente, em Coim-
bra, levou a que surgissem novas para-
gens nesta viagem pelo vasto repertório 

do músico e compositor. A cidade-berço 
vai ter direito a uma passagem do artista 
português. Dia 10 de maio, Jorge Palma 
pisa o palco do Centro Cultural Vila Flor.

Acompanhado pelos seus parceiros da 
estrada – Pedro Vidal (guitarras e direc-
ção musical), Gabriel Gomes (acordeão), 
Vicente Palma (guitarra e teclados), 
Tomás Pimentel (sopros), Nuno Lucas 
(baixo) e João Correia (bateria) – Jorge 
Palma recupera músicas que fazem 
parte da História da música portugue-
sa como “Estrela do Mar”, “Canção de 

Lisboa”, “Dá-me Lume”, “Frágil”, Dormia 
Tão Sossegada”, “Jeremias”, “Portugal, 
Portugal” e “A Gente Vai Continuar”, 
entre outras.

A viver um dos seus melhores momen-
tos, tem partilhado com o público mais 
de 40 anos de carreira e é em palco que 
o vemos no seu esplendor. Neste “Ex-
presso do Outono”, o músico e composi-
tor conjuga sonoridades eléctricas com 
outras, mais acústicas, numa viagem 
de longo curso que se vai prolongar por 
2019.
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CHAVE

Inscreve-te no

A oportunidade
que vai mudar a tua vida

Uma formação totalmente gratuita onde terás
as ferramentas necessárias para dar o "salto" na tua vida.

Mais informações em: geral@remax-vitoria.com

Aqui encontra a

para o sucesso
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NA COMEMORAÇÃO DOS OITO ANOS DE 
EXISTÊNCIA, JANETE RUIZ, DIRETORA 
ARTÍSTICA DOS JOVENS CANTORES DE 
GUIMARÃES (JCG), FALOU SOBRE TODO O 
PERCURSO DO GRUPO, QUE ATUALMENTE 
CONTA COM 34 ELEMENTOS.

JANETE RUIZ
"TEMOS MAIS 
TALENTO JUNTOS"

JOVENS CANTORES DE GUIMARÃES

TEXTO: LUÍSA NOGUEIRA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Começo por perguntar-lhe quem é a 
Janete Ruiz?

Sou professora de música há muitos 
anos, desde os 20 que comecei a tra-
balhar. Estive sempre ligada ao ensino. 
Sou cantora e diretor coral também. 
Neste momento, estou a tempo mais ou 
menos exclusivo com os Jovens Canto-
res de Guimarães. Essencialmente, sou 
música. 

O projeto Jovens Cantores de Guima-
rães nasceu em 2011, há oito anos. 
Como surgiu o projeto?

A proposta foi minha, pois o projeto 
era um sonho antigo meu. Desde 2003 
que trabalho com coros infantis, a nível 
acaémico e muito cedo tive um interes-
se muito grande nesta especificidade 
de coros infantis e gostaria de ter tido 
na altura possibilidade de desenvolver 
um projeto um pouco mais ambicioso. 
Entretanto, vim trabalhar para Guima-
rães, em 2009, e aos poucos fui-me 
apercebendo que tínhamos - não só no 
contexto do Conservatório, mas também 
no contexto da cidade - muitas crianças 
e que também havia espaço para um 
projeto deste género. Fiz a proposta à 
Sociedade Musical de Guimarães, que 

aceitaram com muito interesse o desa-
fio, e são de facto os grandes impulsio-
nadores deste projeto. E estamos agora 
a festejar a nossa oitava temporada, 
sempre a crescer.

Como define os JCG?

A primeira imagem que o grupo tem é a 
de um coro. Mas não é apenas um coro, 
é mais do que isso. É um projeto artístico 
performativo, que se manifesta como 
um coro. Mas é um projeto de educação 
mais abrangente, que é uma espécie de 
escola coral, que não se centra ape-
nas na música e na voz. Abrange mais 
competências artísticas. Mas essencial-
mente, sai de cada menino e a ideia é 
que cada criança desenvolva, contribua 
e cresça num ambiente de criatividade 
produzido por eles próprios, em que eles 
têm sempre voz ativa.

Atualmente, o grupo conta com quan-
tos elementos? As idades variam entre 
os oito e 18 anos?

Sim, a baliza é essa. Neste momento, 
temos 34 vozes.

Quantos rapazes e quantas raparigas?

Dois rapazes e 32 raparigas. Já chega-
mos a ter dez rapazes, há uns cinco 
ou seis anos. É uma atividade difícil de 
cativar os rapazes. A grande vantagem é 
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que os que vêm são sempre muito bons, 
tanto musicalmente e vocalmente, assim 
como pessoas. 

É desafiante trabalhar com um grupo 
de jovens?

Muito desafiante, mas no bom sentido. É 
difícil às vezes equilibrar a liberdade que 
eu gosto de lhes dar com alguma norma 
que tem que existir, como cumprir 
horários, presenças, a roupa tem que ser 
esta e não aquela. Nesse sentido, por 
vezes é difícil. Mas há uma democracia. 
Muitas vezes são eles que decidem, no 
contexto do concerto, como querem 
o cabelo, a roupa, dão a sua opinião. 
Sendo adolescentes, há alguns desafios. 
Em particular, porque são adolescentes 
raparigas. Mas é muito curioso, porque 
o grupo neste momento vai dos dez aos 
19, e há uma dinâmica interna na qual 
eu quase nem interfiro. Organizam-se 
por si e é muito bonito de se ver! Esta 
é uma das poucas atividades em que 
uma menina de dez anos canta ao lado 
de uma de 17 e se dão bem, partilham. 
Porque ambas estão no mesmo pata-
mar, estão todos no mesmo patamar de 
responsabilidade, de atitude. Até como 
experiência humana é um projeto muito 
enriquecedor.

Há muito talento nos JCG?

Eu sou suspeita (risos). Mas sim, há mes-
mo muito talento! Sobretudo, há um ta-
lento coletivo, que é muito difícil cultivar, 
na nossa sociedade tão individualista. 
Podemos ter muito talento, mas temos 
mais talento juntos. A esse nível, acho 
que há muito potencial, muito talento e 
muita vontade. O coro é um sítio onde 
as pessoas se juntam para fazer, cada 
um, o seu bocadinho, a sua parte. O 
resultado só surge da junção das partes 
e cada um tem que dar o seu contributo 
individual, a sua alma, a sua história.

Em 2015 lançaram um DVD, "Cami-
nhos". Quais os próximos projetos?

Teremos o nosso espetáculo de final 
de temporada, que é sempre em julho. 
O nosso programa é sempre pensado 
em triénios. O triénio que encerramos 
em 2015 com o DVD foi no fundo um 
processo de construção. Neste triénio, 
o coro foi crescendo, teve uma série de 
outros trabalhamos. Fomos a festivais, 
começamos a fazer intercâmbios inter-
nacionais. Neste momento, desde 2018, 
estamos a apostar nessa continuidade. 
Vamos aumentar o nosso raio de ação 
em duas áreas. Por um lado, vamos a 
um festival internacional, na Alemanha, 
onde vamos estar cinco dias, um perío-
do muito interessante. Depois, vamos 
passar para a dimensão da criação. É 
uma ambição antiga, um desafio que 
tinha lançado a um colega, de criarmos 
uma obra original para o grupo. A mi-
nha ideia era que esta fosse uma obra 

com eletrónica, com linguagem de van-
guarda. E gostaria que fosse algo fora 
do habitual do reportório deles. O ponto 
de partida foram alguns textos que nos 
foram sugeridos, que serviram de mote 
para começarmos a escrever o nosso 
próprio texto. Já temos o nosso texto e 
estamos a desenvolver em termos de 
residências, com a terceira já marcada 
para maio. Já sabemos que nessa altura 
já teremos a componente musical e 
está a ser um puzzle que estamos a 
construir. O resultado irá aparecer em 
julho e esperemos que seja de facto 
algo criativo e original.

Como é que resume estes oito anos?

Tem sido um caminho muito bonito, en-
riquecedor e de grande descoberta, quer 

para mim, quer para eles. Para descobrir 
reportório, descobrir ferramentas, am-
bientes sonoros, coros, maestros, gente 
brilhante que se tem cruzado com os Jo-
vens Cantores de Guimarães. Temos sido 
muito bafejados pela sorte por trabalhar 
com gente muito boa. É sobretudo um 
caminho, que eu penso que ainda tem 
muito para percorrer. Já estou a pensar 
nos dez e no que vamos fazer na altura. 
Tem sido um percurso muito interessan-
te e tem sido um laboratório de cresci-
mento musical e artístico de bastantes 
pessoas. Felizmente, temos tido vários 
ex-coralistas a seguir carreiras musicais, 
temos várias ex-cantoras que estão a 
fazer carreira artística. Mesmo quem 
siga os estudos noutra área, continuam 
ligados ao grupo. Essa é a melhor re-
compensa.

AUDIÇÕES PARA A NOVA 
TEMPORADA DOS JOVENS 
CANTORES DE GUIMARÃES 
ARRANCAM JÁ ESTE MÊS DE MAIO.
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GUIMARÃES ARTE E CULTURA
ABRIL 2019

AGENDA

RODA BOTA FORA
03 DE MAIO
CAE S. Mamede

Depois de uma temporada esgotada, 
prémios ganhos, records batidos no 
youtube e muitos beijos de boca, estes 6 
jovens comediantes voltam a
juntar-se.

PI 100 PÉ
09 DE MAIO
CAE S. Mamede

O grandioso espectáculo “Pi100Pé” 
regressa ao CAE São Mamede em 
Guimarães para repetir o sucesso da 
primeira vez. Uma noite inesquecível de 
comédia.

EXPOSIÇÃO "MONGES E 
GUERREIROS"
ATÉ 12 DE MAIO
Guimarães

Esta exposição apresenta a vida e 
o contexto cultural e militar no qual 
se inseria a atividade dos cavaleiros 
medievais, realçando a importância 
do seu papel na formação dos reinos 
católicos da Península Ibérica.

BARCLAY JAMES 
HARVEST
18 DE MAIO
Multiusos

Os Barclay James Harvest atuam no 
Multiusos de Guimarães num concerto 
integrado na digressão do 50.º 
aniversário da banda inglesa. Liderada 
por Les Holroyd, os míticos Barclay 
James Harvest prepararam uma 
viagem retrospetiva que irá percorrer 
meio século de uma carreira carregada 
de sucessos.

JORGE PALMA
10 DE MAIO
CC Vila Flor

A viver um dos seus melhores 
momentos, tem partilhado com o 
público mais de 40 anos de carreira 
e é em palco que o vemos no seu 
esplendor. Neste “Expresso do 
Outono”, o músico e compositor 
conjuga sonoridades elétricas com 
outras, mais acústicas, numa viagem 
de longo curso que se vai prolongar 
por 2019.

JULIA HOLTER
27 DE MAIO
CCVF 

Num tempo particularmente difícil, 
em que o mundo acontece a uma 
velocidade estonteante e quase ficamos 
ensurdecidos pelo enorme ruído que 
chega de todos os lados, Holter faz um 
disco sublime que obriga a desacelerar. A 
urgência de parar, de ouvir a importância 
do silêncio, de dar um significado às 
coisas. A música de Holter ostenta 
arranjos vocais ousados sobre teclas 
vulneráveis, construindo fortalezas 
sonoras que se aparentam efémeras, 
mas renascem robustas e culminam em 
noventa minutos de belas canções.

SEMINÁRIO EUROPEU
02 A 04 DE MAIO
Paços dos Duques

o Seminário Europeu Espaços de 
Memória em contextos museológicos 
(Interpretar, Programar, Inovar). O tema 
deste seminário é Museus como Nú-
cleos Culturais: o Futuro da Tradição.
 O encontro será organizado em três 
sessões.

PEQUENOS
EXPLORADORES
18 DE MAIO
Curtir Ciência

O Curtir Ciência desafia os pequenos 
exploradores para partirem à 
descoberta da biodiversidade do 
Parque da Cidade.
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DIOGO PIÇARRA
04 DE MAIO
CAE S. Mamede

Diogo Piçarra decidiu fazer uma pausa 
dos maiores palcos do país, que tem 
percorrido nos últimos três anos e vai, 
ao longo deste ano, apresentar-se ao 
vivo exclusivamente em auditórios, 
com a Tour Abrigo. Diogo Piçarra vai 
apresentar-se de uma forma mais 
intimista, a solo, e em alguns momentos 
acompanhado por Francisco Aragão.
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SÃO NECESSÁRIAS 350 BEATAS PARA CONSTRUIR UM E-TIJOLO, PROJETO VIMARANENSE, SENDO QUE 
EM PORTUGAL SÃO PRODUZIDAS 16 MILHÕES POR DIA.

E-TIJOLO
DÁ VIDA A BEATAS DE CIGARROS

AMBIENTE

TEXTO E FOTOGRAFIA: LUÍSA NOGUEIRA

O ISQ aliou-se à CMG, ao Laboratório 
da Paisagem e ao Centro de Valoriza-
ção de Resíduos (CVR) para construir o 
e-tijolo, um projeto que incorpora pon-
tas de cigarros em elementos constru-
tivos, nomeadamente, tijolos. 

O projeto nasceu no concurso de ideias 
MAIS Tec e pretende integrar na compo-
sição dos tijolos tradicionais as beatas 
de cigarros, provenientes do EcoPontas, 
um projeto que nasceu na cidade berço 
e que já está implementado noutros 
concelhos do país.

Diogo Pinheiro, engenheiro electrotéc-
nico de profissão, teve a ideia. “Acre-
dito que temos de olhar para o nosso 
mundo e que o lixo é o futuro”, come-
çou por contar. “A minha ideia era tirar 
algo das ruas, neste caso as beatas, e 
dar uma nova vida, um novo ciclo. Li 
um estudo de um professor australiano 
que achava ser possível transformar 
as beatas em produtos de construção. 
Em seguida, concorri a um concurso do 

ISQ e acabei por me tornar vencedor”, 
explicou Diogo Pinheiro.

O engenheiro electrotécnico referiu ain-
da que o e-tijolo é “uma grande aposta 
de negócio” e que consegue ajuda a 
regular a temperatura das casas. “E 
quem diz tijolos também diz telhas, há 
toda uma indústria”, concluiu.

Já André Matos, do CVR, entidade que 
está a cargo da construção do e-tijolo, 
explicou que o produto ainda não tem 
preço. No entanto, já é sabido que para 
construir um e-tijolo são necessárias 
350 beatas e que, no território por-
tuguês, há material para criar muitos 
destes tijolos. “Numa primeira fase, 
estamos a pensar em usar o e-tijolo 
para paredes não estruturantes, ou 
como elemento decorativo", apontou 
André Matos. Para fazer um e-tijolo são 
necessárias 350 beatas. Por dia em 
Portugal, são produzidas 16 milhões.

O EcoPontas, espalho pelo centro da ci-

dade, foi criado em 2015 e recolhe cerca 
de cem mil pontas de cigarros por ano. 
As beatas representam também 35% 
dos resíduos produzidos em Guimarães. 
É aqui na cidade-berço que será tam-
bém aplicado o e-tijolo pela primeira 
vez, no Centro de Visionamento de 
Aves, a ser construído na Penha.
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EXPERIÊNCIAS

TEXTO: JOANA QUINTAS • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

MAIS DE UMA CENTENA DE JOVENS EUROPEUS REALIZAM O SEU ESTÁGIO PROFISSIONAL, NO ÂMBITO DO 
PROGRAMA ERASMUS +, EM GUIMARÃES, COM O APOIO DA ARTS & SKILLS.  

Intermediar as necessidades de forma-
ção de jovens do ensino profissional e a 
sua integração nas empresas da região 
e na cultura Portuguesa é o mote da 
Arts & Skills, que, desde 2016, colabora 
com escolas Europeias na organiza-
ção, acolhimento e acompanhamento 
destes jovens, durante este período de 
mobilidade.

Na bagagem trazem receios de um perío-
do longe das suas casas e famílias, mas 
também expectativas de desenvolve-
rem as suas competências profissionais 

adquiridas ao longo dos seus ciclos de 
estudo. Com vontade de crescerem pro-
fissionalmente, mas também de conhe-
cerem uma nova cultura, veem na língua 
um dos entraves à sua integração.

No início de abril, um grupo de jovens 
oriundos da Bélgica viveu esta expe-
riência. Apesar de apenas domina-
rem a língua francesa, a facilidade de 
adaptação é destacada pelas empre-
sas, instituições e associações onde 
realizaram os estágios. “A necessidade 
faz com que procurem e encontrem 

outros recursos de comunicação para 
além da linguagem, e é nessa necessi-
dade que desenvolvem competências 
transversais que lhes permitem estar 
mais preparados para um mercado de 
trabalho cada vez mais global”, explicou 
Manuel Ribeiro Bacelar, que trabalha 
para o Ministério da Educação Belga e 
é um dos coordenadores desta parceria 
com a Arts & Skills. 

Isaline Baeyens foi uma das jovens 
que passou por Guimarães, descreve o 
período de estágio como “genial e uma 

MAIS DO QUE UM ESTÁGIO
 UMA EXPERIÊNCIA DE VIDA
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“AS AVALIAÇÕES
DAS EMPRESAS
DE CÁ FORAM 
EXCELENTES"

experiência muito enriquecedora”. A 
jovem belga desenvolveu a sua prática 
em contexto de trabalho na Associação 
de Paralisia Cerebral de Guimarães e, 
acerca da associação, referiu que “os 
profissionais que me acompanharam 
estavam sempre prontos para ajudar, 
desenvolvi novas técnicas profissionais 
e conheci uma nova cultura”, fatores 
que considera determinantes para o seu 
futuro enquanto profissional da área. 

Os momentos de lazer fazem também 
parte do programa que a Arts & Skills 
prepara para estes estudantes. Para 
além das visitas culturais à cidade e 
à região para conhecerem a cultura 
Portuguesa, têm atividades lúdicas e de 
desporto para fomentar a interação e o 
trabalho em grupo.

De acordo com Paula Pinto, uma 
das socias-gerente da Arts & Skills, 
“Guimarães é a cidade ideal para 
acolher estes jovens. Tem um tecido 
empresarial diverso, é uma cidade 
segura, com gente simpática, e está 
bem localizada, permitindo aos jovens 
conhecerem também outras cidades 
como Braga e o Porto com facilidade. O 
feedback tem sido positivo para ambas 
as partes. Por parte dos jovens e das 
escolas há um indicador que comprova 
isso: iniciamos esta nossa atividade em 
2016 com um grupo de 16 jovens. Em 
2019, já recebemos, até ao momento, 
110 jovens Europeus do ensino profis-
sional. Por parte das empresas, que 
colaboram connosco no acolhimento 
e nos estágios, também é bastante 
positivo, apesar das dificuldades de 

comunicação, as empresas destacam 
a competência e a diversidade 
cultural como fatores que enriquecem e 
trazem uma nova dinâmica ás próprias 
empresas. Há medida que aumenta o 
número de escolas que nos procuram, 
aumenta também a nossa necessidade 
de encontrar empresas na região que 
colaborem na formação destes jovens; 
felizmente, temos encontrado as portas 
do tecido empresarial abertas. O que 
estes jovens nos vão transmitindo é 
que é uma experiência que recordarão 
para a vida. Em termos profissionais e 
pessoais é muito enriquecedor porque 
vêm conhecer uma realidade diferente 
da que existe nos seus países", explicou 
Paula Pinto.

No entanto, a parte pessoal é também 
um fator de destaque. Em termos 
pessoais e humanos é muito mais enri-
quecedor. Quatro semanas, em termos 
profissionais, não é muito, mas em 
termos pessoais, e até porque muitos 
destes jovens estão pela primeira vez 
sozinhos, num país diferente, ajuda a 
tornarem-se mais autónomos, mais 
responsáveis, mais tolerantes para com 
a diversidade, criando laços de amizade 
com as pessoas com quem se vão 
cruzando", concluiu Paula Pinto.

O final de abril acolheu a chegada de 
novos grupos, prontos para vivenciarem 
estas experiências. Três jovens da 
Letónia, da área da moda, e cinco 
da Bélgica, da área da eletricidade e 
eletrónica, vão mantendo o ritmo destes 
intercâmbios, que não deixam dúvidas 
quanto ao seu sucesso.

Estrada Nacional, 105, Nº 247 - Covas - Polvoreira    4835-157 Guimarães - Portugal

+351 253 528 140 • +351 939 322 448 • +351 966 173 455 geral@artsandskills.pt facebook.com/artsandskillswww.artsandskills.pt
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Diariamente, as páginas de classifica-
dos dos jornais, as redes sociais e as 
caixas do correio são inundadas com 
anúncios que oferecem rapidez na 
concessão de crédito. A oferta pode pa-
recer tentadora para quem julga não ter 
solução para pagar dívidas antigas, mas 
contratar este tipo de financiamento 
pode criar um problema ainda maior.

 Ao Banco de Portugal têm chegado 
relatos de diversas situações em que 
pessoas, coletivas ou singulares, pro-
põem ao público a concessão de cré-
dito, exigindo, em troca, a entrega de 
cheques pré-datados ou a propriedade 
de bens imóveis ou móveis como auto-
móveis. Estas propostas de empréstimo 
são, muito frequentemente, tentati-
vas de obter um benefício ilegítimo 
por parte de entidades que não estão 
autorizadas pelo Banco de Portugal a 
dar crédito. Para alertar a população 
em geral para os riscos que podem 

resultar da contratação destes emprés-
timos supostamente fáceis, o Banco 
de Portugal decidiu emitir um alerta 
público. Com este alerta, o Banco de 
Portugal pretende chamar a atenção da 
população para os riscos da contrata-
ção deste tipo de financiamentos, cuja 
concessão não está autorizada e não é 
sujeita a qualquer tipo de supervisão. O 
mais certo é que quem opte por estes 
empréstimos particulares acabe por fi-
car ainda com mais dívidas do que tinha 
anteriormente. E nas situações em que 
os empréstimos exigem a emissão de 
cheques pré-datados, normalmente o 
resultado acaba por ser o levantamento 
de todos os cheques em conjunto, fi-
cando o devedor com dívidas ao banco 
emissor, dívidas essas que vão desde o 
valor dos cheques emitidos, passando 
por eventuais comissões por saldos a 
descoberto.

Outro dos maiores riscos para quem 

CONCESSÃO
DE CRÉDITO

ESPAÇO DO CONSUMIDOR

FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

aceita estas ofertas é perder o pouco 
património que lhe resta, como a casa 
ou o carro. Relembre-se que estas 
entidades, muitas vezes, recorrem a 
meios agressivos de cobranças de dívi-
das quando os clientes falham alguma 
obrigação a que estavam vinculados. 
Assim, antes de contrair qualquer 
empréstimo, confirme no site do Banco 
de Portugal se a entidade financiado-
ra está autorizada a dar crédito. Em 
caso de dúvida, contacte o Banco de 
Portugal.

 Muitas vezes, as ofertas de crédito 
supostamente fácil podem parecer 
tentadoras a pessoas que estão com 
dificuldades em pagar dívidas antigas. 
Isto porque estes empréstimos pro-
metem ser rápidos, sem formalidades 
complexas, com discrição e para todas 
as pessoas, mesmo para quem já não 
consegue obter crédito no sistema 
financeiro.

Mas como já ficou claro, contratar este 
tipo de empréstimos pode fazer com 
que os devedores fiquem ainda com 
mais dívidas e percam o pouco patri-
mónio que possuem.

Assim, se estiver com dificuldades 
em pagar as suas dívidas procure 
ajuda junto das entidades criadas 
precisamente para apoiar pessoas 
endividadas, o que poderá fazer junto 
do Gabinete de Proteção Financeira 
da DECO. Para isso, poderá contactar-
-nos na Avenida Batalhão Caçadores 
9 em Viana do Castelo, através do 
258821083 ou enviando um email para 
deco.minho@deco.pt.
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ESTE MÊS, A CIDADE-BERÇO RECEBE UM DOS MÚSICOS PORTUGUESES MAIS CONCEITUADOS DO 
MOMENTO, PARA UM CONCERTO INTIMISTA DE DIOGO PIÇARRA.

SÃO MAMEDE
VAI SER O "ABRIGO" DE DIOGO PIÇARRA

MÚSICA

FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Em maio, Guimarães recebe o vencedor 
do Best Portuguese Act (2018) da MTV, 
Diogo Piçarra.

O artista português dispensa apresen-
tações e atua no palco do São Mamede 
CAE a 04 de maio,  sábado, pelas 22h00.

Diogo Piçarra vai apresentar o álbum 
“Abrigo”, numa altura em que o próprio 
decidiu fazer uma pausa dos grandes 

palcos, para atuar ao vivo exclusivamen-
te em auditórios nacionais. 

“Abrigo” é um EP com três músicas 
inéditas lançado de surpresa, a meio 
do ano passado. O músico de 28 anos 
nesta nova tour dá uma uma roupagem 
diferente às suas canções e também a 
canções de outros artistas.

Na Tour Abrigo, Diogo Piçarra vai apre-

sentar-se de uma forma mais intimista, 
a solo, e em alguns momentos acom-
panhado por Francisco Aragão, que faz 
parte do seu habitual trio de músicos, 
onde é responsável pelas guitarras, 
teclados e programações. 

O espetáculo, preparado cuidadosamen-
te, terá, como é habitual nos concertos 
do artista, uma forte componente visual. 
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A todo o momento vociferar-se por uma 
inexistência prática a que se habi-
tuou chamar de “ética política”. Ele é 
ética política para aqui e para ali. Ética 
política para cima e para baixo. Ética 
política ao acordar e ao adormecer. 
“Ética política” como já está farto de 
perceber é uma abstração que serve 
aos propósitos da afirmação pelo dis-
curso mas que se distancia das práticas 
da política. Sem qualquer parcimónia 
vive-se atualmente uma realidade em 
que o político serve-se da palavra para 
e alindar e ajardinar o verbo recorrendo 
à facilidade dos demagogos, pouco 
importando se a conveniência momen-
tânea do discurso e o encanto sedutor 
das palavras servem ideias exequíveis. 
Portanto quando o político brada por 
ética política, muitas vezes reivindican-
do ser esse o seu norte, sabe também 
que a política entronca no imediatismo 
pragmático e na ação não planeada. 
Tal conhecimento devia ser suficiente 
para todo o político acautelar o uso 
da expressão “ética política” como o 
seu inquebrável “dever ser”. Por isso 
quando se reivindica a posse dessa 
inexistência denominada “ética política” 
devia-se puxar de pistola.

Recentemente Portugal acordou para 
uma realidade que só o adormecimento 
geral pode esconder. E assim passou-se 
a contabilizar quantos familiares cada 
político com poder havia introduzido, 
enquanto pessoa remunerada, nas 
instâncias do Estado. Logo a seguir a 
contenda subiu de nível pessoal para 
o nível partidário. No instante a seguir 
passou-se a animar o país sobre qual o 
governo que menos familiares de políti-
cos havia cooptado. Na dialética que se 
seguiu ficou o descaramento do Partido 
Socialista ao nomear Carlos César, o 
maior “familista” português, dizer “no 
passa nada”. Só isto já devia envergo-
nhar o bastante para, em solenidade, 
os líderes partidários pedirem desculpa. 
Mas não. Aliás, pelo contrário: os discur-
sos seguintes soaram a vozes de virgens 
ofendidas. 

A ética do discurso de César fica nas 
antípodas das práticas de César: ele é a 

esposa, o filho, o irmão e o primo. Para 
contraditar emergiu imediatamente 
a secura de Cavaco Silva assente na 
sua falta de memória: nem ele, nem os 
seus governos haviam nomeado um só 
familiar. A ética política do discurso de 
Cavaco não concilia com a ética prática 
de Cavaco: afinal havia uma cunhada 
nomeada pelo seu punho. Eis a prova de 
que a verdadeira ética política assenta 
na destruição da moral do adversário. 
Logo, assenta na falta de ética. Logo a 
melhor ética política é não querer a ética 
colada à política. Mais a mais, os termos 
prestam-se à recursividade: a política 
institui moral quando avança sobre 
os costumes e a moral trava a política 
quando a sua prática é amoral. Infeliz-
mente subsiste uma espécie de acordo 
tácito e à falta de moral comem todos: 
no Parlamento Europeu é hábito levar a 
família para a folha de pagamentos.

Na verdade o “familismo” está muito 
presente, não só em Portugal, como 
em praticamente todas as geografias 
atravessadas por uma longa vivência 
comunitária. Tal é válido para países nór-
dicos como países mediterrânicos. Serve 
para a Europa ou para África ou América. 
Compreende-se assim que o “familismo” 
esteja presente nas sociedades moder-
nas. O primeiro emprego, por exemplo, 
é geralmente conseguido por via das 
redes de relações familiares. E tal não 
pode ser condenável porquanto as rela-
ções civis são relações de liberdade em 
que as consequências patrimoniais são 
de responsabilidade individual. Se uma 
empresa contrata um familiar incompe-
tente porque “tem de ser”, o problema é 
dela e ponto final.

A realidade da sociedade civil não se 
compagina com a realidade do Estado. 
O Estado é uma entidade de todos para 
todos. Não admite o uso do seu patrimó-
nio na vertente particular nem autoriza 
atos individualizados. Todos têm perante 
o Estado o mais elevado dever. Sucede 
todavia que muitos políticos quando 
eleitos passam a comportar-se como 
legítimos proprietários de Estado. Não 
encontram diferenças entre o sentido 
privado da Sociedade Civil e a obrigação 

pública do Estado. É daí que surge o 
uso do Estado com sentido patrimo-
nial. Trata-se de uma transposição que 
transporta os hábitos privados para o 
domínio público. Levada ao extremo, 
essa desfaçatez “autoriza-se” a um uso 
privado do Estado em benefício próprio, 
nomeadamente para funcionar como 
uma agência de emprego para familia-
res. 

Ao ato de apropriação dos bens públicos 
para uso particular designa-se por 
“patrimonialismo”. O uso dos lugares 
públicos disponíveis para contratação 
de pessoas e que são entregues aos 
familiares diretos dos agentes políticos 
configura uma prática de um “familismo 
amoral”. Este fenómeno revela-se uma 
das práticas mais destruidoras da res-
ponsabilidade política e está na base do 
afastamento e descrença dos cidadãos. 
Gradualmente, as práticas de familismo, 
nepotismo, clientelismo e patrocinato 
afastam cada vez mais indivíduos da 
crença no representante político. 

Sentindo-se manipulados, nomeada-
mente como agentes indiretamente pro-
dutores de um ilegítimo mercado eco-
nómico, os cidadãos tendem para uma 
aversão, com consequente repulsão, 
ao sistema político. Em simultâneo as 
práticas políticas anómalas ao sistema 
revelam-se um maná para o apareci-
mento de grupos antissistema, radicais, 
populistas e de espírito antidemocrático. 
Evitar a destruição da democracia reside 
assim no comportamento dos agentes 
políticos e não no insistente discurso 
vazio e oco sobre a posse de uma ética 
sem competente correspondente nas 
práticas.

Esser Jorge Silva
Investigador do Centro de Estudos 
Comunicação e Sociedade  - Univer-
sidade do Minho

ARTIGO DE OPINIÃO

A ÉTICA POLÍTICA,
O FAMILISMO E AS CONSEQUÊNCIAS 
DO PATRIMONIALISMO
TEXTO: ESSER JORGE SILVA • FOTOGRAFIA: JOAQUIM LOPES
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ENTREVISTA

VÍTOR OLIVEIRA
É UM DOS ROSTOS DA 
POLÍTICA VIMARANENSE 
E É RECONHECIDO NA 
RUA PELA LIGAÇÃO 
CONSTANTE COM O 
PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL. ACREDITA 
QUE A PROXIMIDADE É 
FUNDAMENTAL E REALÇA 
O ESPÍRITO DE MISSÃO 
DOS VIMARANENSES, 
BEM COMO A SUA 
GENEROSIDADE E PAIXÃO.
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"SOU UM HOMEM
DA COMUNICAÇÃO,
INDEPENDENTEMENTE
DO CARGO QUE OCUPE"
TEXTO: JOANA QUINTAS • FOTOGRAFIAS: JOÃO BASTOS

CONSIDERA-SE UM HOMEM DA COMUNICAÇÃO E ACREDITA QUE A PROXIMIDADE PARA COM AS 
PESSOAS É UM FATOR FUNDAMENTAL. COM DOIS FILHOS, ADMITE QUE A FALTA DE TEMPO POR VEZES É 
COMPLICADA. VER A FILHA, MARIA, NOS BRAÇOS DO PAPA FRANCISCO FOI UM MOMENTO MARCANTE.

Como definiria o Vítor Oliveira?

Sou um homem da comunicação e 
hei-de ser sempre um homem da 
comunicação, independentemente 
do cargo que ocupe na minha vida 
profissional. Lembro-me de que, com 
seis anos, eu fazia jornais improvisados 
em casa, que vendia aos meus vizinhos 
a dois e quinhentos. Fazia recortes 
de revistas, encadernava em folhas 
A4 e tentava ter exemplares sempre 
diferentes. Esta veia jornalística 
faz parte do ADN e quando temos 
uma componente assim dentro de 
nós, acaba por ser algo que nos vai 
acompanhar sempre. O meu trajeto 
acabou por levar-me a seguir a causa 
pública. O meu pai foi presidente 

de junta e foi inevitável não ficar 
contagiado com a missão de servir os 
outros. O meu pai atendia as pessoas 
em qualquer espaço público e esse 
sentido de missão contagiou-me.

Como é que surgiu, tão novo, esse 
interesse pela área da comunicação?

Foi sendo natural. Eu com 16, 17 anos 
comecei a fazer crónicas de desporto 
e depois veio a licenciatura em 
comunicação. Eu adquiri o estatuto de 
trabalhador-estudante com o objetivo de 
estar a trabalhar e a estudar para, no final 
dos estudos, ter logo emprego. Era quase 
que um estágio enquanto estudava. Mas 
sempre tive isso em mente porque sabia 
que o mercado era difícil.

Mais foi fácil conciliar? Acabou por ser 
uma mais-valia?

Sim e eu hoje voltava a fazer igual. Eu 
estudava no Porto, ia e vinha todos 
os dias, e nesse período da viagem 
aproveitava e estudava. Como tinha 
memória visual muito boa, muitas vezes 
preparava os testes durante a viagem. 
Houve uma altura em que tive uma 
cadeira de Jornalismo Regional em que 
fiz um trabalho e o professor acabou 
por me distinguir com a nota máxima. 
Ou seja, quando gostamos e fazemos 
as coisas por prazer, é mais fácil. Não 
é obstáculo estar a trabalhar quando o 
fazemos por paixão. Aos meus 21 anos 
surgiu a oportunidade de ir trabalhar 
para o Cybercentro. Antes, estive 
seis anos na comunicação social. O 
Cybercentro, em Couros, foi o primeiro 
equipamento que começou a regenerar 
aquela zona, que há 15 anos não tinha 

esta dinâmica, era uma zona pouco 
conhecida. Estive lá 11 anos a trabalhar, 
já em contacto com o público. Uma das 
minhas caraterísticas tem a ver com a 
proximidade. Tem de haver proximidade 
e contacto com as pessoas porque 
é no terreno que se vêem as coisas. 
Temos de passar pelo processo de 
aprendizagem, conviver com as coisas.

Esta é uma área absorvente em 
termos de tempo. Isso foi uma 
preocupação?

Eu conheci a minha esposa na 
comunicação social e ela estava, 
desde sempre, habituada a isso e isso 
ajudou a que ela compreenda e esteja 
ao meu lado no sentido de colaborar 
com as diferentes tarefas a que sou 
chamado. O facto de ela também estar, 
na altura, ligada a esse mundo facilitou 
e ajudava-a a perceber as ausências. E 
depois ela é uma pessoa que interpreta 
bem o meu espírito de missão. Nós 
temos a família nuclear, mas temos 
muito mais amigos, muitas pessoas 
que são conhecidas. E isso faz com que 
haja a missão de arranjar solução para 
os problemas que surgem. Ouvir as 
pessoas é o melhor que se pode fazer. 

De que forma o nascimento dos filhos 
o mudou?

Os meus filhos são um pouco 
penalizados. Muitas vezes o Santiago 
quer que o acompanhe aos jogos, do 
Vitória, e não é possível. Muitas vezes 
eles não têm o pai perto quando era 
desejável. Por isso é que quando tenho 
momentos com eles aproveito ao 
máximo. O facto de os levar todos os 
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dias à escola é bom para mim, porque 
é um momento que é só nosso. Depois 
há uma coisa de que não abdico 
mesmo, que é saber quando são os 
testes dele e estudar com ele e é 
engraçado porque sei que isso o marca. 
Os meus dois meninos são o Santiago, 
que tem dez anos, e a Maria, com 
três. Eu procurei dar-lhes nomes que 
estivessem associados a Guimarães: 
Santiago por causa da praça, sendo que 
o apelido dele é Oliveira. A Maria acaba 
por ter o mesmo significado, sendo que 
a rua Santa Maria é irmã da Praça S. 
Tiago, faz esquina. Daí essa atribuição 
dos nomes.

O que distingue o Vítor adolescente do 
Vítor pai?

Eu fui criado numa família de valores 
tradicionais, vivi na Costa durante 22 
anos. Se hoje pudesse voltar atrás, 
voltava a viver lá. É um local que 
conjuga o meio urbano com o rural, e 
isso faz com que adquiramos valores 
no sentido de sermos melhores 
pessoas, desde logo com o cuidado 
pela natureza, o ser solidário. Eu fui do 
tempo em que ia à vizinha buscar um 
pé de salsa. Os 40 anos que tenho são 
resultado de um conjunto de fatores, do 
jogar à bola na estrada… e isso faz com 
que depois, quando se é pai ou mãe, 
tentemos melhorar a educação que 
nos foi dada. Os pais querem sempre 
aperfeiçoar o que tiveram e isso é uma 
missão. Eu estava a viver na cidade e 
agora estamos numa freguesia onde 
se conjuga o urbano com o rural. 
Estamos a cinco minutos da cidade 
e eles acabam por ter esse contacto 
com a terra. Não passam tanto tempo 
nos tablets e a ver televisão, têm a 
vertente do brincar lá fora. Um dos 
meus objetivos é ir com o Santiago aos 
grilos, que era uma coisa que a mim me 
marcava. É uma memória de infância 
que nos acompanha.

Teve uma experiência muito forte com 
a sua filha no Vaticano. Como é que 
tudo aconteceu?

É uma história muito engraçada. 
Nos contactos que fazemos com os 
presidentes de junta falamos de tudo e 
mais alguma coisa, não só de política. 
Numa conversa, foi-me dito que o 
padre Manuel, da paróquia de Azurém, 
ia comemorar 50 anos de sacerdócio 
em Roma, isto em 2015 e eu disse que 
acompanhava. Soube isto em março, 
e fomos em outubro. No dia antes da 
viagem, eu estava a adiantar textos 
para que, quando estivesse em Itália, 
não fosse necessário estar sempre no 
computador e acabei por me deitar às 
02h30 da manhã e nós tínhamos de 
sair em viagem às 04h45. Como eu 
sabia que a minha esposa amamentava 
às 03h30, confiei e deixei-me dormir. 

Acontece que a Maria, que tinha três 
meses, acordou mais cedo e a minha 
esposa amamentou mais cedo e 
acabamos os dois por adormecer. E é 
o Castro Antunes, presidente da junta 
de Azurém mas que não ia na viagem 
por motivos familiares, que me liga às 
cinco menos um quarto a perguntar se 
já estou no autocarro. E nós estávamos 
a dormir. As pessoas à nossa espera 
e eu achei que não íamos chegar a 
tempo, mas às 05h05 estávamos lá e 
acabamos por ir. Se não fosse aquela 
chamada, não tínhamos ido. Já em 
Roma, fomos à audiência geral, que 
é sempre à quarta-feira, com mais de 
60 mil pessoas, e eu perguntei a um 
segurança onde é que o Papa Francisco 
poderia passar, ao que ele me disse 
que não podia responder. Então nós 
vimos um aglomerado de pessoas 
num sítio e fomos para o lado oposto 
e foi a nossa sorte. Como nunca há 
um sítio certo de saída, por questões 
de segurança, o Papa passou mesmo 
à nossa frente e quando está a passar 
e vê a Maria, que era a única bebé ali, 
parou o Papa Mobile e o segurança 
pediu a menina, que foi para o colo do 
Papa. Foi um momento muito forte, 
muito intenso. Não estávamos a contar, 
eu nem uma fotografia consegui tirar. 
Mas numa fração de segundos, toda 
a gente tinha tirado e enviou. Depois 
de a Maria ter sido beijada pelo Papa, 
toda a gente queria pegar nela. Foi um 
momento muito central e até houve 
um vídeo que um norte americano fez 
e me enviou. Na altura, não tivemos a 
perceção da importância do momento. 
Naquela noite, antes desse momento, 
a Maria acordou para amamentar a rir, 
e não a chorar, como sempre. Podem 
ser coincidências, mas são momentos 
curiosos. 

Guimarães e o desporto têm uma 
relação muito forte. Como é a sua 
relação com o desporto e como define 
essa relação dos vimaranenses com o 
desporto?

Nós, aqui em Guimarães, numa 
conversa, falamos sempre do Vitória. 
Uma conversa passa sempre por aí e 
isso faz parte dos assuntos de muitos 
vimaranenses. O Vitória acaba por ser 
o elemento que une os vimaranenses e 
que está incutido nos mais novos. Eu ia 
com o meu pai ver os jogos e, quando 
o meu pai não ia, eu ia sozinho, ficava 
junto à porta e pedia às pessoas para 
entrar com elas. O meu pai quando 
era novo faltava às aulas para ir ver os 
jogos. Isso faz com que se ganhe uma 
paixão muito forte pelo clube, porque 
o Vitória não tem assim tantos troféus. 
A tendência que se tem, sobretudo as 
crianças, é ser do clube que ganha mais 
vezes. Aqui em Guimarães não. Somos 
do Vitória porque gostamos do Vitória 
e aconteça o que acontecer seremos 

"SOU UM HOMEM
DA COMUNICAÇÃO,
INDEPENDENTEMENTE
DO CARGO QUE OCUPE" sempre do Vitória. O Santiago já tem 

esta caraterística e eu nunca lhe disse 
para ele gostar do clube. Mas claro, ele 
acompanha-me a ir ver os jogos e é 
natural que a paixão comece a nascer. 

Chegou a concorrer à presidência de 
uma junta. É algo que ambiciona?

O pilar de um concelho são as juntas 
de freguesia. É a política que maior 
proximidade tem e que mais exige a 
quem nela trabalha. Fui candidato à 
junta da cidade e perdi por 16 votos, 
num universo de 4 mil habitantes. 
Mas nós apresentamos um programa 
eleitoral muito interessante, muito 
ambicioso, sempre com atividade ao 
longo de todos os meses. Foi uma boa 
equipa, com pessoas de todas as ruas 
da freguesia. A junta é uma escola 
para muitos políticos porque é onde se 
percebe o que as pessoas precisam, o 
que faz falta.
As pessoas reconhecem o Vítor como 
sendo alguém que está praticamente 
24 horas ao serviço do presidente da 
Câmara?

As pessoas abordam-me, colocam 
questões, e eu nunca digo que não. Se 
as pessoas vêm ter connosco, têm de 
ser ouvidas. Só se não for mesmo, de 
todo possível. Há sempre alguém que 
tem algo para dizer e a solução muitas 
vezes está em quem pensa de forma 
diferente, fora da caixa.

O que é que o apaixona em 
Guimarães?

A generosidade dos vimaranenses, a 
paixão com que se entregam às causas. 
Entre nós, dizemos mal de Guimarães, 
mas lá fora, se ouvirmos alguém dizer 
mal, defendemos com unhas e dentes. 
Até podemos achar que não está tudo 
bem, mas se alguém de fora disser 
mal, os vimaranenses defendem a sua 
cidade. E é este sentimento de partilha 
e generosidade que nos acompanha, 
no sentido de deixarmos para as 
novas gerações algo melhor do que 
encontrámos.
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Com passos firmes e no rumo certo.

É neste trilho do sucesso que a F2J

comemora, em maio, 22 anos de existência,

com um constante apoio às necessidades

na área da serralharia de alumínios,

construção civil e obras públicas.

APOSTA NA THERMO FIBRA
A F2J é a primeira serralharia em Guimarães a fabricar

caixilharias em alumínio e thermo fibra, graças a um forte

investimento em equipamento de máxima qualidade.

22 anos
de constante expansão

Rua General Humberto Delgado, nº 1085 4765-546 Guimarães 253 563 415    www.f2j.pt    geral@f2j.pt

Thermo Fibra Alumínio

O FERIADO DO 25 DE ABRIL FOI MAIS UMA VEZ ASSINALADO, EM PEVIDÉM, PELO GRANDE PRÉMIO DE 
ATLETISMO. APESAR DA CHUVA, CERCA DE 300 PESSOAS OPTARAM POR PASSAR A MANHÃ A CORRER.

GRANDE PRÉMIO DE ATLETISMO 
PEVIDÉM VOLTA A VIBRAR COM O DESPORTO

DESPORTO

TEXTO: JOANA QUINTAS • FOTOGRAFIAS: MAIS GUIMARÃES

O mau tempo cancelou a caminhada, 
mas o Grande Prémio de Atletismo da 
Vila de Pevidém saiu mesmo às ruas, 
com cerca de 300 participantes.

Com dezenas de pessoas também a 
marcarem presença na assistência, os 
participantes ouviram o tiro de partida 
exatamente às 10h00, saindo em corrida 
para 10 km de prova, integrada no Cam-
peonato Regional.

Este foi mais um ano em que a tradição 
do 25 de abril se cumpriu, num evento 
integrado nas Festas de S. Jorge, em 
Pevidém, que se estenderam desde o 
dia 23 até ao dia 28.
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GUIMARÃES
ESTÁ CONVIDADO
PARA A "CASA DO FADO"

MÚSICA

TEXTO: LUÍSA NOGUEIRA • FOTOGRAFIAS: JOÃO BASTOS
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“Casa do Fado” é o novo programa do 
Santa Luzia ArtHotel. A iniciativa, que 
pretende homenagear o estilo musical 
português começou em março e está 
previsto que decorra ao longo deste 
ano 2019. É às segundas quintas-fei-
ras do mês que se “vai fazer silêncio”, 
naquele hotel situado no coração da 
cidade.

Em conversa com o Mais Guimarães, Ma-
nuel de Oliveira, Diretor Artístico do Santa 
Luzia ArtHotel, revelou que “a intenção 
será intensificar cada vez mais a progra-
mação, ao nível do crescimento do even-
to”. A ideia surgiu no sentido de aumentar 
a oferta do fado, de uma forma diversi-
ficada, como acontece em Lisboa. “Cria-
mos uma Casa de Fado aqui, tipicamente 
portuguesa, em que os fadistas entram, 
cantam três fados e saem, fazendo isto 
várias vezes durante a noite”, referiu.

Para já, a “Casa do Fado” conta com 
duas fadistas residentes. Sónia Soprano 
foi a primeira a atuar, em março. Fez 
teatro musical, cantou vários géneros 
e voltou às origens. Formada em Canto 
pelo Conservatório Nacional de Música 
e com diversos cursos de Teatro, é no 
Fado que encontra a sua “casa”. Sónia 
Soprano canta regularmente em casas 
de Fado em Alfama e Bairro Alto (Lisboa), 
dando já os primeiros passos nas casas 
de música nacionais e internacionais. 
Encontra-se neste momento a preparar 
o lançamento do seu primeiro disco.

No mês de abril, foi a vez de Cristina 
Madeira. Iniciou o seu percurso artístico 
cantando no coro da Capela da Nossa 
Senhora da Bonança, no Largo do Rato. 
Os seus primeiros espaços de atuação 
foram nas Festas da Cidade de Lisboa e 
nos festejos dos Santos Populares. Mas 
foi no Fado que sentiu a força da sua in-
terpretação e, desde então, assumiu-o 
como a sua forma de expressão musi-
cal. Cristina Madeira integra o elenco de 
uma das mais conceituadas casas de 

Fado de Lisboa, o Clube de Fado.
Manuel de Oliveira sublinhou ainda que 
a “Casa do Fado” é um evento para os 
vimaranenses, deixando o convite à 
comunidade. “Espero que esta iniciativa 
não se feche àquilo que é uma oferta 
turística. O Santa Luzia ArtHotel é um 
espaço da cidade e para a cidade. In-
dependentemente de ser uma unidade 
hoteleira, o convite é para toda a cida-
de, para virem assistir a estas noites de 
fado”, concluiu.
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45 DEPOIS DA REVOLUÇÃO DOS CRAVOS, A DATA CONTINUA A SER ASSINALADA UM POUCO POR TODO 
O PAÍS. GUIMARÃES NÃO É EXCEÇÃO E FORAM VÁRIAS AS INICIATIVAS NO CONCELHO.

25 DE ABRIL 
45 ANOS MARCANTES PARA O PAÍS

LIBERDADE

FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

Concertos, palestras, teatro. Várias 
atividades marcaram as comemorações 
do 25 de abril em Guimarães. O tema 
deste ano foi a censura, depois de no 
ano passado ter sido a liberdade.

Adelina Paula Pinto, vereadora com 
a pasta da Cultura, explicou que o 
município tentou “fazer o cruzamento 
de várias áreas”. Houve "uma diversida-
de de eventos" que decorreu na praça 
pública”, apontou, sublinhando que as 
comemorações começaram logo no iní-
cio do mês de abril, com a inauguração 

da exposição “Liberdade é… encontro de 
gerações”.

O dia 25 de abril ficou marcado pela já 
tradicional sessão solene da Assembleia 
Municipal, à mesma hora que o Instituto 
de Design recebia o concerto da Banda 
Musical de Caldas das Taipas, sob as or-
dens do maestro Charles Piairo Gomes. 

O espetáculo "Liberdade", na Casa da 
Memória, serviu uma dupla comemora-
ção, com o aniversário não só do 25 de 
abril mas também o terceiro aniversário 

do espaço. Este foi um espetáculo com a 
direção artística Gonçalo Fonseca.

A Tertúlia com Manuel Mozos e Marga-
rida Sousa (Cinemateca Portuguesa), no 
Pequeno Auditório do Centro Cultural 
Vilas Flor abordou os temas do cinema e 
da censura, com uma sessão reveladora 
de imagens cortadas pela censura.

As comemorações estenderam-se por 
um mês, terminando a 01 de maio, e re-
plicaram-se ainda por várias freguesias 
do concelho.
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11 ANOS
A COLECIONAR PRÉMIOS

NA XIX CONVENÇÃO DA REMAX PORTUGAL, QUE DECORREU NO ALGARVE,
NO INÍCIO DE ABRIL, ADRIANO CARVALHO, AGENTE IMOBILIÁRIO DA REMAX PATRIMÓNIO,

FOI RECONHECIDO EM PALCO COM O PRÉMIO CLUBE 100%.

FORAM 11 ANOS DE GRANDES DESAFIOS QUE ME PROPORCIONARAM
A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA QUE SEMPRE DESEJEI.

AGORA COM A REMAX PATRIMÓNIO QUERO AJUDAR OUTRAS PESSOAS QUE, COMO EU,
TENHAM AMBIÇÃO DE MUDAR AS SUAS VIDAS E A DAS SUAS FAMÍLIAS.

VENHA FAZER PARTE DA MINHA EQUIPA E TERÁ À SUA DISPOSIÇÃO TODO
CONHECIMENTO E EXPERIÊNCIA PARA O/A AJUDAR NESTE DESAFIO.

Escritório da Remax Património na estação de caminhos de ferro

ADRIANO CARVALHO

961 518 109
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GRUPO DE INVESTIGADORES E MÉDICOS PRETENDE ESTUDAR O EFEITO QUE O STRESS PODE TER 
NA DISFUNÇÃO OVULATÓRIA, QUE PROVOCA CICLOS MENSTRUAIS IRREGULARES OU AUSÊNCIA DA 

MENSTRUAÇÃO. 

UMINHO PROCURA 150 MULHERES
PARA ESTUDO SOBRE DISFUNÇÃO OVULATÓRIA

SAÚDE

TEXTO E FOTOGRAFIA: LUÍSA NOGUEIRA

A Escola de Medicina da Universidade 
do Minho, o Hospital Senhora da Oli-
veira e o Centro Clínico e Académico de 
Braga estão a desenvolver um estudo 
relacionado com a disfunção ovulató-
ria. São necessárias 150 voluntárias.

O grupo de investigadores e médicos 
pretende estudar o efeito que o stress 
pode ter na disfunção ovulatória, um 
dos principais responsáveis pelos ciclos 
mentruais irregulares e pela ausência 
de menstruação. “Quando as mulheres 
não têm ciclos regulares, é porque um 
destes níveis - ovário, útero, hipófise ou 
hipotálamo - pode ter uma patologia 
ou disfunção”, começou por explicar Rui 
Miguelote, coordenador do projeto.

O investigador vimaranense apontou 
que a disfunção ovulatória é provocada 
por duas grandes causas: síndrome 
dos ovários poliquísticos ou amenorreia 
hipotalâmica funcional. Com manifesta-

ções clínicas semelhantes, o diagnós-
tico diferencial pode ser mais difícil, o 
que pode levar a tratamentos errados. 
Faltavam então instrumentos para 
medir os níveis de stress.

É aí que entra Mafalda Soares, estudan-
te de Medicina na UMinho, que ajudou 
no estudo prévio com inquéritos para 
avaliar os níveis de stress das mulheres, 
que estavam a tentar engravidar. Os 
resultados indicaram que os níveis de 
stress em mulheres com ciclos regula-
res ou irregulares são diferentes e que, 
dentro do grupo das mulheres com 
ciclos irregulares, há níveis diferentes 
entre as mulheres com síndrome dos 
ovários poliquísticos e com amenorreia 
hipotalâmica funcional.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR NO ESTUDO

Para a realização do projeto de inves-
tigação, são necessárias 150 jovens 

mulheres, entre os 18 e os 38 anos, 
que tenham ciclos irregulares (que en-
tre o primeiro dia de menstruação e o 
primeiro dia da menstruação seguinte 
passem mais de 36 dias), ausência 
de menstruação ou que tenham sido 
diagnosticadas com síndrome de 
ovários poliquísticos. Para além destes 
requisitos, a voluntária não pode estar 
a tomar a pílula ou outra medicação 
hormonal.

Esta segunda fase do estudo preten-
de também avaliar apenas mulheres 
que não estejam de momento a tentar 
engravidar, pois esse seria um fator de 
aumento do stress psicológico. “À parti-
da, as mulheres que estão a tentar en-
gravidar já estão preocupadas, porque 
não conseguem engravidar”, apontou 
Vanessa Silva, médica responsável pela 
triagem das candidatas. Para participar, 
deve-se preencher um formulário no 
site www.inovulacao.com.
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Sou incrivelmente céptica relativamen-
te a todos os filmes catalogados no 
género “Terror”.
Esta asserção inicial poderá suscitar 
dois possíveis juízos de valor da vossa 
parte, relativamente a esta sugestão: 
o descrédito total (“Pronto, está visto 
que não pesca nada do assunto. Como 
pode sugerir um filme do género?”) ou, 
pelo contrário, um crédito acrescido 
(“Se até ela – a céptica – sugere, então 
talvez valha o benefício da dúvida...”). 
Estou, sinceramente, a torcer para que 
escolham o segundo. Não por motivos 
narcisistas, logicamente, mas pelo 
filme – que merece ser visto – e por 
todos vós – que o merecem ver.

Existem os clichés previsivelmente 
imprevisíveis; as bandas sonoras que 
constroem o clima de tensão ascenden-
te; e o clímax que, mesmo sendo 100% 
expectável e antecipado, consegue 
sempre extorquir um ou dois gritos 
à audiência, comuns a (quase) todas 

OS FILMES (TAMBÉM) TÊM MUNDOS DENTRO

US,
JORDAN PEELE
TEXTO: GABRIELA CUNHA • FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

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 estéti-
ca parece-me ser a mais controver-
sa. Porquê?

Talvez por ser tão difícil de identifi-
car. Quando ela surge, habitualmen-
te, 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 mo-
dernos, presenteia-nos com um 
cocktail sensorial insuperável.

Surge, para muitos, como uma 
primeira forma de leitura.
Porque quando ainda se desconhe-
ce o código escrito, é através do 
cinema que se viaja, pela primeira 
vez, por entre os mundos que o 
cinema tem dentro.

OS FILMES (TAMBÉM) TÊM MUNDOS DENTRO

as produções deste género. E, depois, 
existe o Jordan Peele.
Quem teve oportunidade de assistir ao 
seu primeiro filme – o nomeado pela 
Academia “Get Out” - provavelmente, 
conseguirá entender, parcialmente, 
o que acabo de descrever. Mas só o 

conseguirá apreender, em pleno, após 
assistir ao seu mais recente projecto - 
“Us”.

O enredo poderá ser resumido, de uma 
forma ultra simplista, com o clássico 
estereótipo: “Umas férias em família 
que acabam convertidas no pior dos 
pesadelos”. Mas é na soma de todos os 
átomos, que compõem a matéria deste 
filme, que reside o elemento diferen-
ciador.
Em “Us”, os recados subliminares são 
(literalmente) inesgotáveis, na medida 
em que o grau de subjectividade com 
que o espectador poderá descodificar 
as suas próprias metáforas e associa-
ções é levado ao limite. Contudo, algu-
mas das (possíveis) mensagens a reter 
conseguem adquirir um elevado grau 
de clareza, com o desenrolar da trama:

Começando pelo título “Us” que, na 
verdade, remete para “U.S.” (Estados 
Unidos da América), tornando óbvia a 
crítica latente ao sistema norte-ameri-
cano, que potencia o american dream, 
através de uma lavagem cerebral colec-
tiva, com o intuito de desviar a atenção 
civil dos temas mais fragmentários. 
Esta manietação governamental obriga, 
muitas vezes, a uma duplicidade entre 
a vida que aspiramos (e aparentamos) 
ter e a vida que, realmente, temos – no 
filme, brilhantemente, ilustrada com a 
atribuição de um doppelgänger (sósia) a 
cada cidadão.
A questão da desigualdade e descrimi-
nação racial é, também, resgatada por 
Jordan que, desta vez, a leva um passo 
mais longe, abordando as assimetrias 
de oportunidade/tratamento que, 
frequentemente, têm lugar, entre os 
membros de uma mesma raça/etnia 
(“há negros mais negros do que os 
restantes negros”).
Pensamentos como: “Será que o filme 
remete para todos os historicamente 
oprimidos que, finalmente, decidem re-
belar-se contra o sistema, para recupe-
rarem o que é seu de direito?” poderão 
surgir, ao longo do filme, enquanto se 
deixam embalar pela desconcertante e 
inquietante banda sonora (da autoria de 
Michael Abels), numa valsa que alterna 
entre momentos de humor puro e 
cenas de intensidade elevada, rumo ao 
twist final.
Uma coisa é certa: Se usasse chapéu, 

tirá-lo-ia, certamente, a Lupita Nyong’o 
que, uma vez mais, demonstra ser 
uma das golden ones da sua geração, 
assumindo o leme, desde o primeiro 
segundo da primeira cena, até ao últi-
mo segundo, antes dos créditos finais, 
hipnotizando com a sua expressividade 
contundente.

E mais não conto.
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QUER REDUZIR ATÉ

60%
DECISÕES E SOLUÇÕES QUINTÃ 

Paraíso das Joias Unipessoal, Lda. 
Lic. AMI 12069 

Rua Teixeira Pascoais, 530 R/C - 
Azurém - 4800-073 

Guimarães - Tel. 253 908 100 
www.decisoesesolucoes.com

Salão de Cabeleireiro e Estética 
totalmente renovado, mobilado e 

equipado, localizado no Coração 
da cidade de Guimarães.

OPORTUNIDADES
A SOLUÇÃO IDEAL PARA SUA 
MELHOR DECISÃO

B-

REF: GUIMARAESAZ2AR151

77m²

área útil área bruta

77m²

32.500€
OLIVEIRA, SÃO PAIO E 

SÃO SEBASTIÃO

área útil

110m²

área TOTAL

4.610m²

Quinta constituída por duas 
moradias em pedra, uma T4 e uma 

T2. Local sossegado com ótimos 
acessos e vistas sobre a serra.

PÓVOA DE LANHOSO

SOB 
CONSULTA

REF: GUIMARAESAZ2RA134

área bruta

52m²52m²

área útil

E

REF: GUIMARAESAZ2AR150

T1 junto à Universidade. Cozinha 
mobilada e equipada com placa, 

esquentador e exaustor; varanda 
a todo o comprimento do imóvel.

azurém

87.500€

E

REF: GUIMARAESAZ2PFC123

área útil

2.050m²

área TOTAL

2.050m²

31.500€

Excelente oportunidade! Terreno 
em zona industrial, destinado a 

este fim, com óptima localização 
e excelentes acessos.

FAFE

DOS CUSTOS COM SEGUROS?

Faça-nos uma visita e confira!

O CINEASTA VIMARANENSE 
RODRIGO AREIAS VENCEU O 
PRÉMIO NO ESMAILIA FILM 
FESTIVAL, COM O FILME 
"HÁLITO AZUL".

RODRIGO 
AREIAS
BRILHA NO 
ESMAILIA FILM 
FESTIVAL

CINEMA

©  JOÃO BASTOS

O filme “Hálito Azul”, de Rodrigo Areias, 
venceu o Prémio Especial do Júri, no 
Esmalaia Film Festival. A cerimónia de 
entrega dos prémios da 21.ª edição do 
festival decorreu no passado dia 16 de 
abril.

O prémio entregue no conceituado 
festival egípcio premeia mais uma vez o 
talento do cineasta vimaranense. Hálito 
Azul é um filme / documentário impreg-
nado de ficção. Parte da adaptação de 
um livro documental sobre a vida dos 
pescadores portugueses percorrendo 
toda a costa de Norte a Sul, encontran-
do paralelismos entre a actualidade e a 
vida descrita por Raul Brandão há cerca 
de 100 anos. A intenção é trazer a vida 
real e personagens reais para o filme, 
partindo da estrutura do livro e tentando 
ficcionar partes do livro que encontrem 
paralelismo com a vida real dos nossos 
personagens de hoje.
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DESPORTO

TEXTO: JOANA QUINTAS • FOTOGRAFIAS: MAIS GUIMARÃES

O PROGRAMA MULHERES + ATIVAS COLOCOU PARTE DA POPULAÇÃO VIMARANENSE EM MOVIMENTO E 
SENSIBILIZOU PARA OS PROBLEMAS QUE O SEDENTARISMO PODE TRAZER À SAÚDE.

Palestras e atividade física marca-
ram o programa Mulheres + Ativas. A 
Caminhada da Saúde foi o culminar 
desta iniciativa, que pretendeu alertar, 
sobretudo as mulheres, para a proble-
mática do sedentarismo.

A manhã do dia 07 de abril encerrou o 
Mulheres + Ativas, no qual a Tempo Li-
vre e a Câmara Municipal de Guimarães 
estiveram envolvidas, também com o 
Mais Guimarães como parceiro.

Apesar do tempo chuvoso e do frio, 

dezenas de pessoas fizeram questão 
de marcar presença no último evento 
desta iniciativa, que apesar de incidir 
no sexo feminino, conseguiu atrair 
também muitos homens.

O sucesso do evento foi sendo visível 
ao longo de todas as ações realizadas, 
com as palestras na Casa da Memó-
ria a terem uma audiência atenta e 
interessada e as atividades ao ar livre a 
juntarem sempre muitos entusiastas.

Para além de sensibilizar a população 

para a problemática do sedentarismo, 
este programa pretendia também dotar 
as pessoas do conhecimento de exercí-
cios que poderiam fazer facilmente ao 
ar livre, sem necessidade de acompa-
nhamento por parte de profissionais.

Sempre com uma professora presente 
nas manhãs de ginástica, os presen-
tes tiveram oportunidade de aprender 
formas de se exercitarem sem terem 
de, para isso, gastar dinheiro.

A importância da prática desportiva ao 

MULHERES + ATIVAS
 PÔS GUIMARÃES A MEXER
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ar livre foi também um ponto essencial 
neste programa, que se inseriu num 
projeto europeu e que envolve outras 
cidades para além de Guimarães.

Em todos os eventos foram distribuídos 
inquéritos, cujos resultados vão ser 
dados a conhecer a toda a população, 
mas mais para a frente.

“Há todo um trabalho de recolha de da-
dos e de avaliação das iniciativas que 
vai ainda ser estudado. Este projeto é 
de dimensão científica e a ideia é que 
daqui resulte interpretação de dados 
que permita propor à União Europeia 
recomendações, lembrando as boas 

práticas que todos temos para parti-
lhar”, referiu a coordenadora do projeto, 
Paula Nogueira.

“Contamos com os parceiros locais 
para todo o projeto e todos têm 
participado ativamente, não só na 
discussão dos nossos relatórios, mas 
sempre que temos um tema especí-
fico, chamamos alguns dos parceiros 
para nos ajudarem a ler a realidade de 
Guimarães. O nosso contributo para 
este projeto foi muito bom porque 
fomos efetivamente ter com as pes-
soas que estão no terreno. Não é um 
trabalho feito na secretária”, concluiu 
Paula Nogueira.
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Recomendação do médico ou �sioterapeuta…

Conhecer novas pessoas (n=141)

Para ser ativo com familiares/amigos (n=202)

Estar (mais) ao ar livre (n=242)

Para construir / manter um corpo atraente…
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BARREIRAS PARA  
PRÁTICA  DE EXERCÍCIO 
AO AR LIVRE

Falta de companhia

Sensação 
de insegurança

Nunca ter participado 
em atividades ao ar livre

Medo de comporta-
mentos irritantes

Insegurança em relação 
à opinião de outros
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FUTEBOL À LUPA

A MARCA
DA PAIXÃO!

A IDEIA DE MARCA

Por marca entende-se a grafia ou 
sinalização identificada e usada para 
distinguir os produtos ou serviços de 
uma empresa dos produtos ou serviços 
de outra empresa.

Traduzindo por miúdos, falaremos dos 
símbolos que permitirão, imediatamente, 
identificar aquele bem, distinguindo-o de 
um diverso, ainda que possa ser concor-
rente daquele.

Ora, numa sociedade cada vez mais 
atenta aos impulsos de mercado e 
consequentemente mais consumista, 
a verdade é que a divulgação desse 
símbolo permite a obtenção de êxitos 
comerciais.

E isso passa-se também no futebol, em 
que ao elemento da utilidade se une o 
elemento da paixão, e, que em conjunto, 
fazem com que o consumidor/adepto 
adquira bens, que por vezes não neces-
sita, ou até mais caros do que alguns 
concorrentes só por terem inserto o 
símbolo que apoiam.

OS FANTÁSTICOS NÚMEROS NO ES-
TRANGEIRO

Sejamos sinceros... qualquer clube em 
Portugal aproveita de modo reduzido 
o potencial que a exploração da sua 
marca possibilita.

Bastará analisar os números financeiros 
que nos chegam de outros países. Não 
querendo entrar no campo das com-
prações, já que são “outros mundos”, 
o clube que mais factura graças à sua 
imagem e marca é o Manchester United, 
que apesar de já não vencer a Premier 
League desde a temporada de 2012/13, 
conseguiu gerar 1551 milhões de euros, 
sendo seguido, nesta lista, pelo Real Ma-
drid que apresenta dividendos de 1288 
milhões de euros.

Para que estes números colossais pos-
sam ser apresentados, existe a neces-

VIVEMOS NO TEMPO DO PODERIO DAS MARCAS...E A MARCA VITÓRIA 
VENDE E É DOS SÍMBOLOS CONCELHIOS MAIS PODEROSOS À ESCALA 
NACIONAL...ENTÃO APROVEITEMOS!

TEXTO: VASCO RODRIGUES • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

sidade da conjugação de dois factores: 
paixão e razão.

Quanto ao primeiro vector, ninguém 
duvide que se o emblema não se tornar 
apelativo e admirado, seja na escala que 
for, não será capaz de se tornar numa 
forte marca. Nomes capazes de proceder 
a uma rápida identificação com os adep-
tos são quase obrigatórios, bem como 
uma forte componente social capaz de 
despertar sentimentos.

Depois a razão... para um clube se tornar 
uma marca apelativa, deve ter uma 
gestão equilibrada, que consiga conjugar 
um bom trabalho financeiro com bons 
resultados desportivos, em que os seus 
administradores, treinadores e jogadores 
sejam capazes de honrar o símbolo em 
todos os momentos, demonstrando a 
sua forte vinculação social.

Por essa razão, aliás, temos assistido 
a uma fenómeno deveras interessante 
no futebol europeu. Ipso modo, clubes 
como a Roma, o Everton, o Paris Saint-
-Germain, entre mais alguns, resolveram 
fazer pequenas alterações aos seus 
símbolos, de modo a que mais facil-

mente se pudesse perceber a quem o 
mesmo pertencia, permitindo uma mais 
fácil identificação do adepto ao clube. 
Aliás, o Paris Saint-Germain, visto ser um 
clube recente e com reduzida implan-
tação social (bastará calcorrear as ruas 
parisienses para se perceber que poucos 
adeptos se passeiam com os adereços 
dos parisienses, ao contrário do que 
sucede em cidades como Londres, Milão 
ou Madrid) aumentou as letras da desig-
nação da cidade luz constantes no seu 
logótipo, de modo a aproveitar a maior 
notoriedade desta, bem como resolveu 
explorar o slogan “Paris c’est ici!” para 
que a sua marca pudesse desenvolver-
-se à sombra da cidade.

O EXEMPLO PORTUGUÊS

Será chover no molhado, se aludirmos 
que em Portugal há clubes que têm uma 
superior visibilidade em relação a outros.

Fruto dos títulos conquistados, que, 
desde sempre, ajudaram a conquistar 
uma superior legião de adeptos, os três 
clubes mais titulados do futebol nacional 
têm uma maior facilidade em divulgar a 
sua marca.



35

MAIS GUIMARÃES N73 MAIO 2019

FACEBOOK.COM/ECONOMIAGOLO

Aliás, serão os únicos com uma clara 
preocupação na divulgação da mes-
ma, seja através da extensa gama de 
produtos transaccionados nas suas 
lojas, seja nas acções de divulgação das 
suas actividades sociais e comerciais, 
seja, inclusivamente, através da difusão 
de anúncios publicitários em canais 
televisivos.

Porém, a verdade seja dita...

Como resultado do tecido social dos 
adeptos do futebol português, o inves-
timento na divulgação de uma marca 
da maioria dos clubes da I Liga seria um 
investimento em que dificilmente o lucro 
seria rentabilizado.

Bastará, pois, atentar, nas assistências 
e nos números de sócios que a maioria 
desses clubes apresentam... no fac-
to de, na grande maioria das cidades 
portugueses, existirem mais adeptos 
dos clubes mais fortes do que o clube 
da localidade...em suma, uma completa 
impossibilidade de crescimento e de 
rentabilização de uma imagem de marca 
forte!

PORÉM...O VITÓRIA TEM O DÍNAMO DA 
PAIXÃO!

Contudo, como bem sabemos, o Vitóra 
apresenta características únicas e que 
muito nos orgulham.

Na verdade, bastará perscrutar as ime-
diações do Estádio D. Afonso Henriques 
nos momentos que antecedem qualquer 
desafio.

As camisolas brancas ou pretas multi-

plicam-se pelas ruas da cidade...os ca-
checóis esvoaçam, misturando-se num 
mosaico... os casacos de fato de treino, 
os anoraks, as bandeiras multiplicam-se.

Porém, este orgulho de levar o símbolo 
do Rei, para todo o lado, vai para além 
do dia do desafio. Quantos jovens se 
passeiam pelas nossas ruas com mo-
chilas com o símbolo do clube? Quantos 
adereços relativos aos Conquistadores 
conseguimos vislumbrar num dia de 
semana, sem desafio? 

É esse o dínamo da paixão, este ano, 
consubstanciado pelo slogan “Aqui É 
Só Vitória”, que tão bem transmite o 
sentimento desta cidade e dos nossos 
adeptos.

O POTENCIAR DO AMOR!

Naturalmente, que os montantes alme-
jados pelos maiores colossos europeus 
serão impossíveis de alcançar.

Na verdade, falamos de um universo, 
aproximado, de trinta mil associados e 
de um concelho que andará pelos cento 
e cinquenta mil habitantes.

Mas, contudo, não poderemos olvidar o 
potencial das localidades limítrofes, onde 
a expansão do nome e marca “ Vitória” 
deve ser feita.
Desde logo, por uma razão, que passa 
pela inexistência de emblemas  a 
disputar as Ligas profissionais nesses 
concelhos. Assim, áreas como as de Fel-
gueiras, Póvoa de Lanhoso, Fafe, serão 
um “El Dorado” na divulgação do nome , 

marca e símbolos dos Conquistadores.

Para isso, um sem número de acções 
podem ser feitas.
Desde logo, mantem o que tem ocorri-
do, até à presente data, com as visitas 
efectuadas pelos atletas do plantel 
profissional do futebol a estabelecimen-
to de ensino.
Além disso, e fruto da maximimzação da 
imagem da mascote – o Super Afonso - , 
a fácil identificação dos mais jovens com 
tal personagem, que permite desde logo 
sentir o vitorianismo pelos caminhos da 
ficção.

Porém, tal será só a base...
A colocação de “mini-stores” em alguns 
pontos do concelho, com os produtos 
mais apelativos, onde a marca esteja 
sempre em destaque.
A criação, através de acordos realizados 
com as diversas empresas do concelho, 
de uma gama de produtos das mais 
diversas áreas do quotidiano e que 
permitissem, simultaneamente, divul-
gar a marca, gerando dinheiro, fazendo 
com que o tecido industrial vimaranense 
lucrasse e simultaneamente os adeptos 
dessem azo à sua paixão...

A aposta numa gama “Life”, com 
elementos que acompanhassem a evo-
lução do adepto vitoriano, desde o bebé 
que é sócio mal nasce e que poderia ter 
os bibes, até à manta para o idoso...
Dir-nos-ão que o universo associativo do 
clube não permitiria tamanha ousadia...
Mas, o crescimento de uma marca não 
exige que se realize a oferta para aquila-
tarmos da procura?
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BREVES E INTERESSANTES
FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

O processo que define quando um ser 
humano morre não é tão simples como 
parece. A morte pode ser de alguns 
órgãos, de parte do sistema nervoso, 
pode ser do cérebro ou simplesmente 
um colapso generalizado. No entanto, 
a morte cerebral é ainda um processo 
sem retorno. Contudo, há investigação 
a decorrer para reverter esse proces-

so. Cientistas dos EUA reanimaram 
parcialmente os cérebros dos porcos 
mais de quatro horas depois de terem 
sido mortos. Biologicamente, a morte 
pode ocorrer para todo o organismo ou 
apenas para parte dele. É possível as 
células individuais, ou mesmo órgãos, 
morrerem e ainda assim o organismo 
continuar a viver.

A função ainda está a ser testada na 
app para smartphones, mas pode não 
agradar a muitos utilizadores. Ao mesmo 
tempo, está também a ser cogitada a 
opção de desbloqueio através da impres-
são digital, ou rosto. Caso sejam imple-
mentadas, as funções trarão, com toda a 
certeza, um reforço para a privacidade de 
quem a usa. Ainda assim, se decidir que 
os demais não poderão tirar um print das 
conversas, também não o poderá fazer. A 
plataforma de mensagens instantâneas 
vai testando gradualmente várias fun-
ções, ainda que nem todas cheguem à 
versão final da app.

É já a partir de 2022 que os carros vão 
ser obrigados a ter novos “mecanismos 
de segurança”. O conjunto de medidas 
já tinha sido aprovado pela Comissão 
Europeia e, durante o mês de abril, 
foram aprovadas pelo Parlamento 
Europeu. Das várias medidas, destaque 
para o facto dos veículos fabricados a 
partir do ano de 2022, terem de incluir 
limitador de velocidade e caixas negras 
no seu interior. Rózà Thun, eurodepu-
tada, refere que o "limitador fornecerá 
indicações ao condutor, com base em 
mapas e na observação da sinalização 
rodoviária, quando o limite de velocida-
de for ultrapassado". Ao todo são 15 as 
melhorias que se aplicam a automóveis 
de passageiros, comerciais ligeiros, 
camiões e autocarros.

No início do mês de abril, surgiu a notícia 
que os contribuintes teriam de declarar 
contas Revolut na declaração do IRS. 
Sem uma certeza por parte da Autorida-
de Tributária (AT), foram muitos os utiliza-
dores que procuraram nas redes sociais 
uma resposta para as suas dúvidas..., 
mas sem sucesso. No dia 18 de abril, as 
Finanças esclareceram que " não tendo, 
em 2018, esta instituição operado como 
instituição de crédito/banco, as respeti-
vas contas são contas de pagamento e, 
como tal, os contribuintes detentores das 
mesmas não estarão obrigados a decla-
rá-las no Anexo J da Declaração Modelo 
3 do IRS". No entanto, a Revolut é apenas 
um exemplo. Relativamente a outras 
fintech, o melhor mesmo é questionar a 
Autoridade Tributária.

RUBRICA

WHATSAPP PODE
PROIBIR CAPTURAS 
DE ECRÃ NA APP

CARROS VÃO TER
CAIXAS NEGRAS

CONTRIBUINTES
NÃO TÊM DE 
DECLARAR CONTAS 
NO REVOLUT

CÉREBRO DE PORCO RESSUSCITADO 
MAIS DE QUATRO HORAS APÓS A MORTE
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O Instagram pode vir a esconder a 
contagem de likes numa determinada 
publicação, ou conta. Portanto, o público 
poderá deixar de conseguir ver quantas 
interações positivas teve um determi-
nado conteúdo na mais promissora das 
redes sociais. Esta ocultação do número 
de likes está a ser testada por esta pla-
taforma do facebook e o objetivo passa 
por aumentar o foco no conteúdo.

As baterias são ainda a “preocupação” 
maior no que toca ao veículo elétrico. 
Contudo, estes carros no futuro pode-
rão contar com uma bateria composta 
de eletrólitos inorgânicos não inflamá-
veis   com maior autonomia. Provavel-
mente, mil quilómetros seria o sonho 
e o derradeiro trunfo para a mudança 
do paradigma automóvel. A Innolith AG 
é uma empresa sediada na Suíça que 

está a desenvolver a primeira bateria 
recarregável de 1000 Wh/kg. Os testes 
estão a ser realizados na Alemanha. 
As baterias para carros elétricos con-
vencionais usam um eletrólito orgânico 
inflamável. No entanto, as baterias 
Innolith foram fabricadas com um ele-
trólito inorgânico não inflamável. Este 
facto elimina a probabilidade de estas 
se incendiarem.

É impossível falar da Tesla ou da Space 
X sem ter Elon Musk presente. O CEO 
destas empresas é a cara das mesmas e 
é por ele que toda a comunicação e ges-
tão passa. Para premiar esta sua postura 
e os bons resultados da Tesla, Elon Musk 
está prestes a conseguir um prémio de 
gestão de 2,2 mil milhões de dólares. 
Este prémio, que se sabe agora estar 
disponível para Elon Musk, é referente 

aos resultados que a empresa teve ao 
longo do último ano. Não será um pré-
mio em dinheiro, mas sim em opções de 
compra de ações da empresa. Há algu-
mas condições que existem para que o 
prémio seja atribuído. A mais importante 
delas é o atingir uma capitalização de 
mercado de 650 mil milhões de dólares. 
Caso este ponto seja atingido, o prémio 
será pago ao longo de 10 anos.

A SpaceX, que desenvolve sistemas 
aeroespaciais e serviços de transporte 
espacial, está a projetar e a testar uma 
nova nave. A fim de colocar astronautas 
da NASA em órbita, a tarefa de garantir 
o transporte está na mão da empresa 
americana. Nesse sentido, no passado 
sábado, a empresa levou a cabo um 
teste de segurança à cápsula. Tal como 
podemos ver nas imagens, tudo correu 
mal. De acordo com o Spaceflight Now, o 
teste “enviou uma flâmula laranja-aver-
melhada ao céu visível em quilómetros 
de distância”. Eventualmente, o compor-
tamento, poderá sugerir mau funciona-
mento bastante grave dos sistemas do 
motor. O teste de sábado seguiu-se a 
um teste bem-sucedido de uma cápsula 
Crew Dragon não tripulada em março.

LIKES PODEM 
DESAPARECER DO 
INSTAGRAM

BATERIA PODE ALIMENTAR UM ELÉTRICO
DURANTE 1000 KM COM UMA ÚNICA CARGA

ELON MUSK PODE RECEBER ATÉ 2,2 MILHÕES
DE DÓLARES COMO PRÉMIO DE GESTÃO DA TESLA

CÁPSULA SPACEX
EXPLODE DURANTE 
TESTE DE 
SEGURANÇA
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Houve um certo animal,
Que por ter juízo fraco, 
ficou sem rabo, o tolo.
Tanto disparate senhor macaco!

Pensou então o primata
Juízo ganhar e correr mundo.
Sem ser tolo e petulante
Fez as malas num segundo.

Conheceu em uma de suas viagens
um rapaz tão pateta e tolo.
Que em disparates ganhava
Ao macaco sem miolo.

Decidiu assim o macaco
O pateta acompanhar,
Pois um rapaz sem juízo
Disparates irá provocar.

Durante a viagem fizeram
Amigos aqui e acolá,
Conheceram o castor Max,
Que vivia no Canadá.

Falou-lhes do seu país,
Sempre de branco vestido,
Mas com fumo de fábricas e carros,
Vivia sempre poluído.

Os dois amigos disparatados
Concordaram o Max ajudar
E os três viajantes criaram
Um lema para cantarolar.

Um, dois e a seguir o três,
A poluição acaba de vez
Com Max, Pedro e o Macaco
Meteremos os poluidores num buraco.

Passeando pela rua o rapaz,
Viu um homem a fumegar,
Encheu de água o chapéu,
E nele o foi despejar.

Um, dois e a seguir o três,
O fumo acabou de vez,
Dez, nove e antes o oito,
Salvei o ambiente que foi um biscoito.

Fugindo do homem zangado
Ralhou o macaco ao pateta,
Pois era um disparate pegado
Apagar um fumo de vapor soprado.

Viram num porto um barco,
Que para a China partia,
Subiram a bordo os amigos,
Cantando de alegria.

QUEM CONTA UM CONTO

TEXTO: JÚLIO BORGES  IMAGEM: BÁRBARA CORREIA DA SILVA

O PEDRO
E O MACACO

Cantando o lema criado,
Os três amigos contentes,
Pelo convés do barco,
Criavam muitos incidentes.

Chegados àquele país,
Onde a poluição não abranda
Cantaram os amigos o lema,
E conheceram o Senhor Panda.

Um, dois e a seguir o três,
A poluição acaba de vez
Com Panda, Max, Pedro e o Macaco
Meteremos os poluidores num buraco.

Queixou-se o simpático urso,
Que as casas o empurravam,
Para as montanhas mais altas,
Onde os bambus escasseavam.

A conquista de terra à natureza,
Para prédios construir,
Deixa os animais sem comida,
E locais para dormir.

Foi então que o disparate,
Voltou em Pedro a acordar, 
Pedro que para nada tinha arte,
E só se lembrava de disparatar.

Viu ao longe um lenhador,
Que cortava um pouco de madeira,
Atirou-lhe com os paus ao rio,
Depois de tanta trabalheira.

Um, dois e a seguir o três,
O abate da floresta acabou de vez,
Dez, nove e antes o oito,
Salvei o ambiente que foi um biscoito.

Mais uma vez ralhou o macaco,
Pois era uma grande asneira
Atirar com a lenha do homem
Para acender a lareira.

Fugindo os quatro amigos viajaram,
Pois estava ali perto, mesmo à mão,
Um lindo balão de ar quente,
Com este não havia poluição.

Poisaram num grande deserto,
Onde conheceram o camelo Rá,
Que apenas bebia água,
Quando descansava no oásis do Xá.

Mas também aqui viram,
Os efeitos da poluição,
Não se viam em quilómetros,
Um sinal de civilização.

O homem vivia longe,
Pois o deserto é tão agreste.
Não há água, não à sombra,
Não há qualquer planta silvestre.

Conheceram um lagarto,
Bem-disposto e corredor,
Era o Lagarto das Dunas,
Que tinha voz de cantor.

Um, dois e a seguir o três,
A poluição acaba de vez
Com Lagarto, Panda, Max, Pedro e o Macaco
Meteremos os poluidores num buraco.

Souberam então ali,
Que a poluição ajuda,
A que o deserto avance,
Lentamente e tudo muda.

Deixa de haver flores,
arbustos, plantinhas variadas
Mudam as árvores para catos,
Não há planícies perfumadas.

O calor abrasador,
Que durante o dia se sente,
Troca à noite com o frio,
Para gelar toda a gente.

É o efeito da poluição,
Que todos criámos sem pensar,
Talvez venha aqui o Pedro,
E comece a asneirar,

Para percebermos todos,
Que só depende de nós,
Termos um planeta limpo.
Igual ao dos nossos avós.

Um, dois e a seguir o três,
A poluição acaba de vez
Contigo o Pedro e o Macaco
Meteremos os poluidores num buraco.
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1 – O FAZENDEIRO 
ATRAVESSA O RIO
Um fazendeiro pretende levar uma 
raposa, uma galinha e um saco de grãos 
para casa. Para chegar lá, ele precisa 
de atravessar um rio, mas ele pode, 
apenas, levar um item consigo de cada 
vez. Se a raposa for deixada sozinha 
com a galinha, ela irá comer a galinha. 
Se a galinha for deixada sozinha com os 
grãos, ela irá comer os grãos.

Como é que o fazendeiro poderá 
atravessar o rio sem que nada seja 
comido?

2 –A GAVETA
DAS MEIAS
A sua gaveta de meias contém 10 pares 
de meias brancas e 10 pares de meias 
pretas. Suponha que você só pode pegar 
numa meia de cada vez e que você não 
pode ver a cor desta meia até que a 
retire da gaveta

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

3– A IDADE DA 
SUSANA
Há dois dias atrás, a Susana tinha oito 
anos. No próximo ano ela terá 11.

Como é que isso é possível?

QUEBRA-CABEÇAS

1 – EM QUE ANO FOI CONSTRUÍDA A 
CATEDRAL DE NOTRE-DAME DE PARIS?

a) 1174
b) 1096
c) 1163
d) 1151

4 –  QUEM ORDENOU A CONSTRUÇÃO DO 
CASTELO DE GUIMARÃES?
a) Condessa Mumadona
b) Isabel Pinheira
c) D. Filipa de Lencastre
d) D. Afonso

2 – QUAL É A COMIDA TÍPICA DE PORTUGAL 
MAIS FAMOSA?
a) Hambúrger
b) Bacalhau
c) Pizza
d) Arroz de Marisco

5 – DE ONDE É A RECEITA ORIGINAL DOS 
PASTEIS DE BELÉM?

a) Porto
b) Lisboa
c) Braga

d) Guimarães

3 –  QUANTAS FREGUESIAS TEM O 
MUNICÍPIO DE GUIMARÃES?

a) 79
b) 48
c) 73 
d) 69

6 – QUAL A MONTANHA MAIS ALTA DE 
PORTUGAL?
a) Pico do Areeiro
b) Torre (Serra da Estrela)
c) Monte Pico
d) Penha

Soluções quebra-cabeças
Resposta 1
O fazendeiro pode levar a galinha para o outro lado, 
primeiramente. Depois, leva a raposa e deixa-a 
lá, voltando para a outra margem com a galinha. 
Posteriormente, deixa a galinha nessa margem e leva os 
grãos para junto da raposa, na outra margem. Por fim, 
volta e pega na galinha que ficou do outro lado.
Resposta 2
Três meias. Na pior das hipóteses, você terá obtido, nas 
primeiras duas vezes, uma meia preta e outra branca. Na 
terceira é certo que você retirará uma meia que forme 
par com uma das anteriores.
Resposta 3
A Susana deve ter nascido no dia 31 de dezembro 
de algum ano. Suponha que ela nasceu no dia 31 de 
dezembro de 2000. Isso significa que a Susana fará nove 
anos no dia 31 de dezembro de 2009. Suponha também 
que “hoje” é dia 01 de janeiro de 2010. Caso suponhamos 
tais factos, há dois dias atrás seria de 30 de dezembro 
de 2009, ou seja, ela ainda teria oito anos.

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

QUEBRA-CABEÇASQUIZ MAIO DE 2019
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