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COM SINAL MAIS
NESTA EDIÇÃO
TODOS OS MESES
A MAIS GUIMARÃES LEVA
ATÉ SI
O QUE DE MAIS
IMPORTANTE ACONTECE NA
CIDADE BERÇO
E NO CONCELHO!

DE MIRANDELA
À DESCOBERTA DO BERÇO

“GUIMARÃES TEM CORRIDO
SEMPRE A MEU LADO"

RECRIAÇÃO DA HISTÓRIA
COM QUALIDADE DE CONTEÚDOS
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DUAS VILAS VIMARANENSES
LIGADAS PELAS BICICLETAS

VIDA A CORES
PEVIDÉM TEM UMA NOVA ASSOCIAÇÃO SOCIAL

MEDALHAS DE HONRA
CINCO HOMENAGEADOS NO DIA 1 DE PORTUGAL

OS FILMES (TAMBÉM)
TÊM MUNDOS DENTRO
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DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
Aqui está a edição de junho da Mais
Guimarães, a Revista da Cidade Berço.
Um mês que inicia de uma forma muito
especial, com a comemoração do Dia
Mundial da Criança.
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Todos fomos crianças, e sabemos o
quanto importante é termos os nossos
direitos devidamente salvaguardados.
A Declaração Universal dos Direitos da
Criança, por si só não os garante, mas,
desde 1950, ano em que elaborada, que
sensibiliza a comunidade internacional
para a proteção das nossas crianças.

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.

A declaração surge em 1950, num
panorama flagelado, em termos sociais
e humanitários, e em que a Federação
Democrática Internacional das Mulheres
e a ONU quiseram defender as crianças
dessa destruição.
No entanto, ainda hoje estão por
cumprir tantos dos princípios da
Declaração Universal dos Direitos da
Criança. A Unicef revelou recentemente
que há cerca de 30 milhões de crianças
em extrema dificuldade, nos países
ditos desenvolvidos.

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.

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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Este é um dia que faz todo o sentido
lembrar enquanto existirem no mundo
crianças a quem são negados os
cuidados mais básicos – amor, saúde e
segurança. Podemos mimar os nossos,
sempre, ensinar-lhes quais os seus
direitos, e consciencializar assim os
adultos do futuro sobre a importância
dos sentimentos, das boas ações e da
ajuda ao próximo.
Ao cuidarmos das nossas crianças,
espreitamos o futuro que desejamos.

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.
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AFONSINA 2019

RECRIAÇÃO
DA HISTÓRIA
COM QUALIDADE
DE CONTEÚDOS
FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS
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A Câmara Municipal de Guimarães
pretende cimentar a posição da Feira
Afonsina como o evento nacional de
recriação mais comprometido com a
qualidade dos seus conteúdos, a maior
exatidão possível e a melhor experiência para quem visita a cidade de
Guimarães.
O programa deste ano divide-se em
dois fins de semana, com a realização
da 1ª edição das Jornadas Históricas a 15
de junho, seguindo-se a “Feira Afonsina”
entre os dias 21 e 24 de junho.

“Egas Moniz – o Aio” é o tema definido
para a “Feira Afonsina”, com destaque
para os espetáculos a serem exibidos
nos dias 21, 22 e 23 de junho, sempre
às 22h00, no Campo de S. Mamede.
Em 1127, durante o cerco de D. Afonso
VII a Guimarães, o Imperador exige um
juramento de vassalagem a seu primo
D. Afonso Henriques. Depois de várias
investidas e de um assédio prolongado, Egas Moniz, o Aio, entra em ação e
negoceia com D. Afonso VII, dando-lhe
garantias de que D. Afonso Henriques
aceitaria a condição de vassalo e ficaria

em Paz com o primo.
Os tempos são de grande agitação e D.
Afonso Henriques, depois de resolver
todas a quezílias dentro do Condado
Portucalense, dirige-se ao Norte do
Condado e invade a Galiza junto a Tui e
chega à Cerneja, onde enfrenta as tropas aliadas de seu primo, quebrando a
promessa de vassalagem feita por Egas
Moniz aquando do Cerco a Guimarães.
Egas Moniz, ao ver a sua honra e palavra postas em causa, dirige-se, com
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a sua família, a Toledo ao encontro do
Imperador, dispondo a sua vida e dos
seus como penhor pela manutenção do
juramento de fidelidade prometida por
ele.
A “Feira Afonsina” afirma-se como um
momento do calendário anual dos vimaranenses, proporcionando ainda a todos
os visitantes uma experiência inesquecível no tempo, através da construção de
espaços temáticos que caracterizarão
os quatro dias do evento.
Na encosta do Castelo de Guimarães,
será recriada a Aldeia como epicentro
do comércio, com o povo a fazer negócios e vender o seu produto na Praça.
Os mestres de diversos ofícios trabalham afincadamente para suprir as necessidades de todo o burgo. Depois da
jorna, vêm os homens à taberna a beber
e a comer. Todos se juntam à mesa, ao
final de um longo dia de trabalho, para
pôr a conversa em dia e juntos partilharem histórias.
São múltiplas as propostas num programa extenso, que contempla ainda
o albergue dos romeiros de S. Tiago,
as Hortas, Campo Militar, Jardim dos
Infantes e o Mercado, onde se complementa com a Zona de Iguarias e Zona
de Mercadores.

técnicas mais básicas do treino com
espada e/ou lança no Treino Militar.

ANIMAÇÃO NO CENTRO
HISTÓRICO
Numa parceria com a Associação Vimaranense de Hotelaria, a Câmara Municipal de Guimarães leva às principais ruas
e praças do centro histórico (Rua da
Rainha Dona Maria II, Largo da Oliveira,
Praça de São Tiago, Rua de Santa Maria,
Largo Martins Sarmento) um vasto
programa de animação: música, teatro,
dança e personagens preencherão os
espaços de folia e boa disposição.

JARDIM DO CARMO
Pensado para um público alvo familiar, no Jardim do Carmo está definido
um conjunto de ações que pretende
contextualizar os mais novos do período
e da(s) história(s) do evento. De uma forma pedagógica, mas divertida, os mais
pequenos serão envoltos numa história
que lhes explicará o enquadramento
do evento. Poderão também usufruir
de uma serie de oficinas onde poderão
construir, montar ou colorir uma pequena lembrança da Feira Afonsina.

O PROGRAMA
DESTE ANO
DIVIDE-SE
EM DOIS FINS
DE SEMANA

ATIVIDADES PARA O
PÚBLICO
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O visitante poderá, através de inscrição,
participar num conjunto de atividades
desenvolvidas como experiências pedagógicas e diferenciadoras. Em pequenos
grupos (máximo 10 pessoas) esta é a
forma ideal de vivenciar mais de perto a
realidade da época. Neste âmbito será
possível participar em atividades no
ramo da Tecelagem, Sapateiro ou até
entrar no Assalto ao Burgo. Neste local,
só os mais bravos guerreiros irão viver
aventuras para conseguirem assaltar o
Burgo. Há caminhos para fazer, obstáculos para passar, uma muralha para
subir e descer!
Os visitantes podem ainda tomar parte
de um treino militar. Desde o experimentar de algumas vestes e armas às

Horário
da Feira Afonsina:
21 de junho
sexta-feira: 18h00 – 01h00
22 de junho
sábado: 11h00 – 01h00
23 de junho
domingo: 11h00 – 01h00
24 de junho
segunda-feira: 11h00 – 22h00
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24 DE JUNHO

MEDALHAS DE HONRA
CINCO HOMENAGEADOS NO DIA 1 DE PORTUGAL
FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

MARCELO REBELO DE SOUSA, ISABAEL FERNANDES, ALEXANDRA GESTA, FRANCISCA ABREU E CARLOS
POÇAS FALCÃO SERÃO OS CONDECORADOS NO 24 DE JUNHO.
O Município de Guimarães vai distinguir o Presidente da República, Marcelo
Rebelo de Sousa, com a Medalha de
Honra do Município, no âmbito das
Comemorações do 24 de Junho - Dia
Um de Portugal.
A Medalha de Honra do Município de
Guimarães é o mais alto galardão
concedido pelo Município, compreendendo apenas o grau ouro e confere ao
agraciado o título de “Cidadão Honorário de Guimarães”. O reconhecimento
a Marcelo Rebelo de Sousa deve-se ao
seu papel importantíssimo enquanto
Presidente da República, assim como

08

o caráter humanista e de proximidade
das populações, a sua luta contra o populismo e a demagogia, e ainda a forma
como ajudou a melhorar a imagem dos
portugueses. Estes são os valores de
uma cidade que se orgulha de ser o
Berço e que tudo faz para colocar as
pessoas no centro da sua atuação.

empresarial, cultural, científica, cívica,
desportiva, política ou outras - de que
advenham assinaláveis benefícios para
o prestígio e notoriedade do Município,
para a melhoria das condições de vida
dos seus munícipes, para a honra da
sua história ou para o seu desenvolvimento futuro.

A Medalha de Mérito Municipal compreende apenas o grau ouro e destina-se a distinguir as pessoas singulares
ou coletivas, nacionais ou estrangeiras,
que se distingam pelo seu significativo contributo em áreas específicas
de atividade - social, humanitária,

Neste sentido, o Município de Guimarães pretende valorizar aquilo que é a
grande marca de Guimarães, um território histórico, patrimonial e cultural,
com as nomeações de Francisca Abreu,
Alexandra Gesta, Isabel Fernandes e
Carlos Poças Falcão.
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ADRIANO CARVALHO

11 ANOS
A COLECIONAR PRÉMIOS

Rumos & Caminhos - Mediação Imobiliária, Lda AMI 16073

Confie a venda
da sua casa à

253 410 092
Betina Ruiz
968 690 512

Heloísa Salgado
963 000 499

Escritório da Remax Património na estação de caminhos de ferro

“GUIMARÃES
TEM CORRIDO SEMPRE A MEU LADO"
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TEXTO: JOANA QUINTAS • FOTOGRAFIAS: JOÃO BASTOS

MANUEL MENDES FOI O PRIMEIRO PORTUGUÊS A GARANTIR A PRESENÇA NOS JOGOS PARALÍMPICOS,
QUE SE REALIZAM EM TÓQUIO NO PRÓXIMO ANO. EM LONDRES, TERMINOU A MARATONA EM QUARTO
LUGAR, MAS ALCANÇOU UM NOVO RECORDE PESSOAL QUE LHE GARANTIU ESSA QUALIFICAÇÃO.
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"DEDICAS-TE
PORQUE TENS UM
OBJETIVO E TENS
DE TRABALHAR
PARA TE SUPERAR"
Como é ser o primeiro português com
medalha para o Japão?
É uma sensação fantástica, de dever
cumprido. As coisas não acontecem
por acaso. Eu, o meu treinador e o meu
grupo de treino, temos um grupo incrível
para nos apoiarmos uns aos outros e é
aqui em Guimarães onde se trabalha.
Eu costumo dizer que as medalhas não
se ganham num dia, na prova, é no
laboratório, nos treinos. Trabalhamos
durante três, quatro meses, conforme
for decretada a nossa preparação, e
quando conseguimos os objetivos é uma
sensação de alívio e de dever cumprido.
É uma sensação boa não só em termos
pessoais, mas porque conseguimos
retribuir o carinho de milhares de
portugueses e vimaranenses em
particular. Vou estar eternamente grato
aos vimaranenses porque sinto, em
cada prova, o carinho e a força deles,
seja através de mensagens ou das redes
sociais. Percebemos que gostam de
nós e que estão connosco e isso, nos
momentos de dificuldade que temos,
porque numa maratona eles existem,

agarramo-nos a esse sopro, ao facto de
estarem comigo e a empurrarem-me. É
uma força extra que só quem anda cá
sabe que funciona. No desporto ou na
vida, quando estamos a ser empurrados,
damos um passo mais em frente e
quando estamos mal, se nos deixarmos
calcar, damos um passo atrás. E eu
tenho sentido isso, Guimarães tem
corrido sempre a meu lado.

"AS MEDALHAS
NÃO SE GANHAM
NUM DIA,
NA PROVA"
Conquistou o bronze nos Paralímpicos
do Brasil, em 2016. Já há objetivos para
2020?
Quando cheguei do Brasil, com a
medalha de bronze, foi-me colocada a
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questão, até pela minha idade, se eu
tinha como objetivo estar em Tóquio
2020. Desde a primeira hora disse que
era o meu principal objetivo e que ia
fazer tudo o que estivesse ao meu
alcance para o conseguir. É claro que
quando somos jovens com 20 anos,
pode haver imprevistos como em
qualquer idade, mas aí um imprevisto
físico dá tempo de recuperar em pouco
tempo. Mas eu sei que na idade em
que estou tenho de aproveitar cada
segundo, sabendo que se aparecer
uma lesão grave poderei ficar fora dos
sonhos. Mas isso são coisas que não
controlamos e nem vale a pena perder
tempo a pensar. O meu sonho é estar
lá em 2020 e é para isso que tenho
trabalhado. Vou estar a 300% porque
eu só sei estar assim. Enquanto eu
acordar de manhã e tiver esta alegria
e vivacidade de querer ir treinar e
melhorar, vou sempre estar a mais de
100%. Eu vinha no voo para Portugal e,
em modo de brincadeira mas a sério,
depois de ter batido o meu recorde
pessoal, perguntei ao meu treinador
se ele é capaz de me pôr a correr para
mais. É uma coisa que eu quero e o que
me disserem que tenho que fazer, eu
estou disponível. Os portugueses não
vão ver o Manuel Mendes andar aqui a
arrastar-se. Enquanto acordar de manhã
e isto me der prazer, estarei a 300%.
No dia em que achar que as coisas já
não acontecem com essa vontade,
faço um ponto final. Acho que já tenho
motivos para me orgulhar do que fiz,
mas ainda quero mais, o livro ainda não
está completo, ainda há páginas para
escrever e para colocar um título mais
interessante.

Qual é o percurso do Manuel Mendes no
atletismo?
O Manuel Mendes corre há cerca de 25
anos, de uma forma amadora até há
seis anos. Treinava com um grupo de
atletas que se juntava na Universidade
do Minho. Depois, por um convite que
surgiu, passamos a representar o Vitória.
Surgiu também a possibilidade de
integrar o projeto paralímpico e a abracei
o projeto com as duas mãos e comecei
a treinar mais. Quando fazes atletismo,
há a vertente amadora, em que treinas
as vezes que quiseres por semana, seja
três, quatro ou uma. Depois há a vertente
profissional, em que treinas porque tens
treino todos os dias e dedicas-te porque
tens um objetivo e tens de trabalhar para
te superar e para seres melhor todos
os dias. O que aconteceu em Londres é
passado e eu não posso ficar agarrado
ao passado, amanhã tenho de estar a
levantar-me e com vontade de fazer
melhor. Se não for assim não faz sentido.

"ACHO QUE
JÁ TENHO
MOTIVOS PARA
ME ORGULHAR
DO QUE FIZ,
MAS AINDA
QUERO MAIS"
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AGENDA

GUIMARÃES ARTE E CULTURA
JUNHO 2019

15 DE JUNHO
Multiusos

30 MAIO A 16 DE JUNHO
CCVF

A celebração do teatro em Guimarães é,
este ano, mais longa do que é habitual. No programa, os espetáculos das
companhias profissionais vão ser antecedidos pela Mostra de Amadores de
Teatro, que leva os grupos não profissionais do concelho ao palco do CCVF.

Em cena estão 12 atrizes sem qualquer
experiência de dança anterior, mas
dançam. Fazem-no a partir de música
clássica (Ravel) e de movimentos de
ballet. Mónica Calle testa os limites
do teatro e da dança, com o corpo no
centro deste espetáculo que ressurge
numa nova montagem, quase quatro
anos depois da sua estreia.

© DIREITOS RESERVADOS

© DIREITOS RESERVADOS

FESTIVAIS GIL VICENTE

ENSAIO PARA UMA
CARTOGRAFIA

© DIREITOS RESERVADOS

"ENSEADA"
07 DE JUNHO
CCVF

Das famílias felizes não costuma
rezar a história, dir-se-á, como que
parafraseando Tolstói, mas é sobre elas
que Miguel Castro Caldas quer refletir.
Como criar protagonistas que não estão
em conflito?, pergunta à partida para
Enseada.

FEIRA AFONSINA
21 A 24 DE JUNHO
Guimarães

O Município de Guimarães apresenta
em 2019 a renovada Feira Afonsina,
naquela que é a 9ª edição deste
projeto, mais uma vez estruturada
numa sólida memória cultural,
instalada e refletida no imaginário
coletivo da comunidade. Valorizando
a Fundação da Nacionalidade, este
evento rege-se pela afirmação da
identidade histórico-cultural impressa
no código genético da cidade e das
suas gentes.

14 DE JUNHO

01 A 30 DE JUNHO

CCVF

Museu Alberto Sampaio

Eduardo Molina, João Pedro Leal
e Marco Mendonça imaginam um
espetáculo com uma existência
prévia: uma criação nascida no início
do século XX para ser apresentada
em 2019, ano em que já não haveria
guerras, a democracia estaria
consolidada e a arte não sofreria
censura.

O Museu de Alberto Sampaio
disponibiliza um conjunto de atividades
destinadas a ocupar o tempo livre
dos mais novos. Entre teatrinhos de
marionetas e de sombras, ateliês e
guiões, a diversão está certamente
garantida!

MINI CINE-CLUBE

06 A 09 DE JUNHO
Guimarães

Guimarães está na rota da Final Four
da primeira edição da Liga das Nações.
O D. Afonso Henriques será palco do
duelo entre Holanda e Inglaterra, a 06 de
junho, e recebe o jogo que vai também
apurar o terceiro classificado, a disputar
no dia 09 de junho.

PAULA FERNANDES
14 DE JUNHO
Multiusos

Paula Fernandes, uma das melhores
vozes do Brasil, regressa a Portugal
com a “Tour Jeans”. Temas como “Beijo
Bom” ou “Não precisa”, já conhecidos do
grande público.

22 DE JUNHO
CCVF

É uma nova proposta para o público
infantil e as famílias: uma vez por mês, o
Cineclube de Guimarães escolhe um filme
dirigido a crianças, numa programação
onde o cinema de animação terá um
lugar de destaque. É a vez de "Astérix: o
segredo da poção mágica".
© DIREITOS RESERVADOS

© DIREITOS RESERVADOS

LIGA DAS NAÇÕES

© DIREITOS RESERVADOS
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PARLAMENTO ELEFANTE

FÉRIAS NO MUSEU
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Foram dois anos intensos e recheados de conquistas, partilhas e sucessos.
Obrigado Guimarães, Obrigado aos nossos clientes, pois sem a confiança deles não seria possível ter tanto para celebrar.
Agradecimento especial à nossa Equipa/Família que torna tudo mais fácil.
Assim como à Administração da Era Portugal pelo apoio incondicional.

Somos Felizes em Guimarães e contamos consigo para continuar a ser!
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AÇÃO SOCIAL

VIDA A CORES
PEVIDÉM TEM UMA NOVA ASSOCIAÇÃO SOCIAL
TEXTO E FOTOGRAFIAS: LUÍSA NOGUEIRA

A ASSOCIAÇÃO SOCIAL DE PEVIDÉM – VIDA A CORES ABRIU AS PORTAS DA SUA SEDE SOCIAL NO
PASSADO DIA 04 DE MAIO. O PROJETO É O RESULTADO DE UM SONHO DE UMA JOVEM VIMARANENSE E
DE UMA LACUNA QUE EXISTIA NA VILA.
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Esclarecer dúvidas, conviver com outras
pessoas, promover o envelhecimento
ativo, passar uma boa manhã ou uma
boa tarde e, sobretudo, combater a solidão e o isolamento da população sénior
são os grandes objetivos da associação
Vida a Cores.
Sílvia Fernandes, que arrancou com o
projeto a 25 de fevereiro, sentia que na
vila de Pevidém faltava algo que desse
mais cor à vida dos mais idosos. “Na associação temos várias atividades, em
que as pessoas se inscrevem naquelas
que têm mais interesse. O objetivo é a
promoção do envelhecimento ativo, tirar as pessoas de casa, a prevenção da

FOTOGRAFIA: CMG

Criada recentemente, a nova associação procura dar uma resposta social
à população sénior do Vale do Selho
com uma equipa multidisciplinar. Sílvia
Fernandes, de apenas 25 anos, é o
rosto por detrás desta nova associação vimaranense, assumindo o cargo
de Diretora Técnica. Tudo nasceu de
um sonho e de uma lacuna a nível da
ação social na vila.
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solidão e do isolamento. Temos também serviços de apoio domiciliário, por
exemplo, para acompanhar a uma consulta”, esclareceu. Até agora, a associação Vida a Cores já conta com mais de
20 participantes.
O Mais Guimarães acompanhou o início
de uma aula de informática no novo espaço da associação. O senhor Leonardo
queria tirar dúvidas em relação ao Portal das Finanças, pois não sabia a sua
palavra-passe. A dona Emília queria
descobrir mais sobre as redes sociais,
com a ajuda de Sofia Ribeiro (uma das
voluntárias), que lhe ensinava também
como trabalhar com um tablet e como
tirar fotografias. A dona Joaquina queria
apenas costurar e cantar, mas não deixava de conviver com toda a gente.
De facto, o sonho de Sílvia vai-se tornando aos poucos uma realidade.
“Sempre achei que em Pevidém havia
uma lacuna na parte social, e sempre
disse que um dia ia mudar isso. Parece
que sempre caminhei para isto", apontou a Diretora Técnica. Há ainda um
longo a percorrer, pois a comunidade
sénior nem sempre tem conhecimento
sobre as novidades, e também há receio
em experimentar. Ainda assim, estes
primeiros passos deixam a jovem vimaranense de "coração cheio". "Tem sido
muito gratificante”, disse.
O presidente da Câmara de Guimarães,
Domingos Bragança, presente na inauguração do espaço, enalteceu o “espírito de partilha e alegria” presente na
curta vida desta instituição, valorizando a escolha do nome “Vida a Cores”.
Segundo Domingos Bragança, “a vida
deve ter sempre cores, seja qual for a

idade das pessoas e com um sentimento de partilha de experiências e uma
atividade permanente no sentido de
combatermos uma sociedade que por
si já é egoísta”.
Entre as parcerias da associação, des-

taca-se a intervenção na Incubadora de
Base Rural de Guimarães onde estão
previstas atividades relacionadas com
o 1º setor, através de atividades desenvolvidas na Horta Pedagógica de Guimarães, cursos de artesanato típico da
região e outras.
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ESPAÇO DO CONSUMIDOR

ASSINATURA
DE CONTRATOS
FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

O MEU PAI TEM 80 ANOS E TEM ALGUMAS PERDAS DE MEMÓRIA.
TENHO RECEIO QUE ASSINE CONTRATOS SEM TER CONSCIÊNCIA
DO QUE ESTÁ A ASSINAR. HÁ ALGUMA MEDIDA QUE POSSA TOMAR
PARA PREVENIR ESTAS SITUAÇÕES?
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Até agora, a interdição ou inabilitação
seriam os caminhos possíveis para salvaguardar estes problemas. No entanto,
em 10 de fevereiro entrou em vigor uma
alteração à lei que veio substituir estes
dois regimes.
Falamos do regime do maior acompanhado – neste momento, já não há
tutores, mas acompanhantes, assim
como já não há cidadãos interditados
mas maiores acompanhados.
Esta é a solução para muitas famílias,
onde há situações de demência ou de
deficiência mental, que impossibilitam
a tomada consciente de algumas decisões, por vezes até para atos comuns
da vida quotidiana, como a assinatura
de um consentimento para cirurgia, a
contratação de um serviço de telecomunicações ou a venda de uma casa de
família. Até agora, os cidadãos nestas
condições poderiam ser interditados ou

inabilitados, ficando o tutor quase com
plenos poderes para decidir em seu
nome. Com o novo regime, os poderes atribuídos aos acompanhantes e
retirados aos acompanhados diferem
de caso para caso e será o tribunal a
defini-los. O regime do maior acompanhado é estabelecido pelo tribunal e,
sempre que possível, deve ser apresentado pelo próprio cidadão que reconhece não ter capacidade para tomar
todas as decisões. Quando o próprio
não o consegue fazer, o pedido pode
ser apresentado pelos pais, cônjuge ou
unido de facto, familiar herdeiro ou pelo
Ministério Público. Formalizar o pedido
pode custar 612 euros. No entanto, o
pedido também pode ser gratuito, se
for apresentado pelo Ministério Público.
As peritagens médicas e a publicitação
da ação judicial deixam de ser obrigatórias. Cabe ao juiz decidir se cada
um destes atos é necessário. Todos os

processos passam a ser considerados
urgentes, logo, têm prioridade sobre
os outros e continuam a correr durante
as férias judiciais, o que torna todo o
procedimento mais célere. A sentença
passa a ter obrigatoriamente em conta
eventuais manifestações de vontade
que o acompanhado tenha deixado
expressas em documento oficial. O
acompanhante é a figura que substitui
o tutor e recebe do tribunal o rol de
poderes que lhe são atribuídos. Sempre
que possível, o acompanhante é escolhido pelo próprio maior acompanhado.
Não sendo possível, é nomeado pelo
tribunal. O cargo de acompanhante
pode ser exercido por uma ou várias
pessoas, a quem o tribunal atribui
poderes diferentes. A sentença é revista
de cinco em cinco anos. Também deixa
de ser obrigatório o conselho de família.
Quando existe, é composto por dois
familiares e um elemento do Ministério
Público, que assumem a função de vigiar a atuação do acompanhante. Cada
sentença será ajustada ao caso. Se o
juiz assim o entender, o acompanhado
pode manter, por exemplo, a capacidade para casar, adotar, exercer direitos
pessoais (como votar, por exemplo) ou
dispor dos seus bens.
Para esta e outras questões poderá
contactar-nos na Avenida Batalhão
Caçadores 9, em Viana do Castelo,
através do telefone 258 821 083 ou
para o endereço eletrónico deco.minho@deco.pt.
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A carta de verão do Restaurante Santa
Luzia promete conquistar o paladar
dos vimaranenses. A simplicidade
alia-se à diversidade de opções, num
espaço onde a arte inspira sabores.
O conceito da carta convida a partilha
e o convívio, características da época.
As tábuas de petiscos requintados, os

pratos de peixe e marisco e as massas,
são os grandes destaques da carta, que
mantém os pratos típicos da cozinha
portuguesa.
Para sobremesa, não faltam opções de
deixar água na boca. Deixe-se encantar
por um restaurante de portas abertas
para a cidade berço.
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VÍTOR SOUSA

CHEF DE COZINHA DO SANTA LUZIA ARTHOTEL
"Nesta carta de verão
destaco a introdução de um
novo conceito que convida
a partilha e o convívio,
característico desta época
do ano mais descontraída.
É com enorme prazer que
convido a virem experimentar
esta carta de verão. Inserida
nesta diversidade e qualidade,
ressalvo a possibilidade
de aconselhamento
personalizado para a criação
de menus exclusivos para
o vosso grupo ou ocasião
especial".
Rua Francisco Agra, 100, 4800-157, Guimarães • Tlf: 253 071 800 • reservations@santaluziaarthotel.pt
www.santaluziaarthotel.pt • Horário: Todos os dias, das 12h30 às 15h00, e das 19h30 às 22h30
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OS LIVROS TÊM MUNDOS DENTRO

A CASA DOS ESPÍRITOS,
ISABEL ALLENDE
TEXTO: GABRIELA CUNHA • FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

Barrabás chegou à família por via
marítima...

OS LIVROS TÊM MUNDOS DENTRO
Os livros também têm estações.
Tão definidas, como aquelas que
pautam o ano.

E à minha vida também.
Há umas belas mãos cheias de anos
atrás, este livro alojou-se debaixo da
minha pele. Foi um dos meus primeiros
contactos com a literatura latino-americana e moldou, irreversivelmente, o
meu perfil de leitora. Assim que virei a
última página, percebi de imediato que:
- Vivemos, amamos e morremos.
Ponto. Tudo o que acontecerá nos
eventuais entretantos, será acessório
e olvidável. Passaremos todo o nosso
tempo vivível a tentar descortinar (e
justificar) o sentido de 99% das nossas
acções, reacções, sensações, pensamentos e sentimentos, sem qualquer
tipo de sucesso. E ninguém nos explica
melhor essa fatalidade do que um nativo da América do Sul.
18

- Os espíritos podem ser tão reais e
palpáveis, como o chão que pisamos,
diariamente. Vão, voltam e coexistem
com as lembranças que os perpetuam.
Ninguém morre realmente, até ser definitivamente erradicado do imaginário
colectivo comum a todos aqueles com
quem se cruzou, em vida.
- As sagas familiares intergeracionais
e epopeicas, com a dose de densidade
psicológica certa, são – sem sombra de
dúvida – as minhas histórias de eleição.

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.
ressantes tríades: “vida-amor-morte” e
“avó-mãe-filha”, ou “Clara-Blanca-Alba”
- três mulheres/três gerações, numa
só; três nomes, com um só significado
(que espelha, na perfeição, a essência
de toda a obra), bem como a tradição
de matriarcado, transversal à cultura
latina.
Em suma, um livro de intervenção, com
formato circular e sabor agridoce.

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.

É como morder um quadrado de chocolate negro (99% cacau).
***

O que dizer da narrativa em concreto?
Esta é uma linda carta de amor que
a autora escreve ao seu país (Chile),
pautada por laivos de realismo mágico
e entrecortada por trechos de uma
crueza e candura contundentes, à boa
maneira latino-americana.
Mas é, também, um conjunto de inte-

Recordo-me que no meu primeiro ano
da licenciatura em Direito, numa das
minhas primeiras aulas de Ciência
Política, me foi dito que, daquele dia
em diante, a Constituição da República
Portuguesa teria, forçosamente, de
passar a ser o meu livro de cabeceira.
Hoje sei que aquele momento indiciava
que a minha incursão pelo mundo jurí-

dico tinha tudo para correr mal. Quem
já teve oportunidade de ver a minha
mesa de cabeceira perceberá porquê,
a quem não teve, costumo dizer, tão
somente, que trago demasiada Allende
dentro de mim.

Todos os dias 19h00 a atualidade vimaranense.
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CONFRATERNIZAÇÃO
PONTE - S. TORCATO
TEXTO: JOANA QUINTAS• FOTOGRAFIAS: MÁRCIA MARQUES / MAIS GUIMARÃES

CERCA DE UM MILHAR DE PESSOAS PARTICIPOU
NA 44.ª EDIÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO QUE
LIGA AS VILAS DE PONTE A S. TORCATO EM
BICICLETA. A TARDE FOI DE CONVÍVIO E DE
INCENTIVO À PRÁTICA DE DESPORTO.
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RUBRICA

DUAS VILAS VIMARANENSES
LIGADAS PELAS BICICLETAS
MÚSICA, DESPORTO E ANIMAÇÃO. AS BICICLETAS PREENCHERAM AS ESTRADAS VIMARANENSES, NUM
PERCURSO DE CERCA DE 12.5 QUILÓMETROS, ONDE A PASSAGEM PELO CENTRO DA CIDADE FOI UM DOS
PONTOS ALTOS, ASSIM COMO A CHEGADA A S. TORCATO, COM CENTENAS DE PESSOAS A ASSISTIR.
O número de inscrições revelou a
participação de um milhar de pessoas,
mas as centenas que se juntaram
para assistir, ao longo de todo o
percurso, ajudaram a colorir a 44.º
Confraternização Ponte - S. Torcato em
bicicleta. A iniciativa decorreu na tarde
de domingo, dia 19 de maio.
Com a organização da Junta de Freguesia de Ponte e o apoio da Associação de
Ciclismo do Minho, as duas vilas vimaranenses voltaram a ser ligadas por um
passeio de bicicleta. Para além do convívio, o incentivo à prática desportiva e
a divulgação do ciclismo estão entre os
principais objetivos deste evento.

O IMPACTO NO CONCELHO
É um evento da Vila de Ponte mas que
20

já influencia todo o concelho e também
concelhos vizinhos. De acordo com
Sérgio Castro Rocha, presidente da
Junta de Freguesia, este ano contou
com inscrições de outros locais fora
de Guimarães. “Este evento já passou
o patamar de ser cá da vila, já é de
Guimarães. Este ano temos inscrições
desde Fafe, Famalicão, Barcelos, Vila
Nova de Gaia. Isto quer dizer que o
evento até já passa a fronteira do nosso
concelho”, afirmou.

de um meio de transporte alternativo.
“Esta confraternização tem hoje um
caráter pedagógico muito importante.
Se puderem andar de bicicleta, andem.
É um modo suave de andar e é também
um modo de proteger o ambiente.
Isto é uma festa, um encontro que vai
na 44.ª edição, mas cada vez tem um
simbolismo maior e um sentido de
pertença que já se estende a várias
freguesias”, explicou o presidente da
Câmara Municipal.

PROMOÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA
E DO USO DA BICILETA

Depois de realizada a primeira parte do
percurso, os participantes estiveram
algumas horas em S. Torcato, em
convívio, tendo depois feito o caminho
inverso de regresso a Ponte, já ao final
da tarde. Nas palavras de Sérgio Castro
Rocha, este é um evento para dar
continuidade nos próximos anos.

Com uma tendência cada vez maior para
o sedentarismo e para o uso do carro
nas deslocações, esta iniciativa assume,
na perspetiva de Domingos Bragança,
uma relevância extra pelo apelo ao uso

MAIS GUIMARÃES N74 JUNHO 2019
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ARTIGO DE OPINIÃO

MANTER OS SEGUROS NO BANCO
OU NÃO? EIS A QUESTÃO
TEXTO: JOSÉ MENDES • FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

Uma das grandes dúvidas dos clientes
que me encontram é se podem retirar
o seguro de vida crédito habitação da
sua entidade bancária.
Desde 2009, o Decreto-Lei nº 22/2009
veio permitir que não seja mais obrigatório ter o seu seguro de vida no banco.
A transferência do seguro para um
mediador tem sido uma solução cada
vez mais económica para as famílias.
Uma pergunta que se coloca sempre e
deve ser a mesma que o leitor se questiona neste momento, é: “mas isso não
vai aumentar o meu spread?”.
Vamos esclarecer esta questão. Quando contratamos um crédito, o mesmo
tem um spread base que pode diminuir
com a contratação de produtos adicionais, como o seguro de vida.
22

Em média, a contratação do seguro
de vida no banco dá um desconto no
spread de 0,2 a 0,5 pontos percentuais,
fazendo com que o spread base diminua de 1,5% para 1,2% ou 1% respetivamente. Com a mudança do seguro
de vida do banco, pode haver uma
poupança, em média de 30% a 50% no
seu seguro, dependendo da empresa
com que se negocie, levando apenas a
um pequeno acréscimo da sua prestação mensal do crédito.
Recentemente, lembro-me de um caso
de transferência de seguro de vida
crédito habitação em que auxiliei um
cliente e ele teve uma poupança de
25€ mensais, diante de um aumento de apenas 5€ na sua prestação
mensal. Fazendo o cálculo, por mês, o
cliente poupou 20€, o que em valores
anuais dá 240€ de poupança. Mais do
que essa vantagem monetária, o cliente também teve as suas coberturas

melhoradas. Com um produto diferente, o cliente passou a ter a cobertura de
incapacidade temporária e permanente
de 60% (tinha 70% no banco) o que
implica que o seguro pode ser ativado
com um menor grau de incapacidade
do que o anterior. E ainda, passou a ter
acesso a uma cobertura de morte por
acidente de circulação, que não tinha
na apólice do banco. Uma vantagem
que permite a libertação do dinheiro
não só para a entidade credora, mas
também para a família.

famílias, levando a maiores poupanças e a produtos mais adequados às
necessidades de quem contrata o
seguro. Como atuo neste ramo, fico
grato por proporcionar às famílias um
maior bem-estar e uma melhoria na
sua qualidade de vida.

É com casos como este e outros semelhantes, que reparamos a importância
de buscar as melhores informações
e o impacto que isto tem na ajuda às

José Mendes
30 anos. Licenciado em Negócios
Internacionais. Especialista em
Seguros na DS Quintã.

Esperamos que tenhamos esclarecido
algumas dúvidas dos leitores e, acima
de tudo, alertar sobre a relevância de
se fazer uma análise a sua situação a
nível
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ENTREVISTA

PEDRO
CARVALHO

COMO QUALQUER MIÚDO, CHEGOU
A JOGAR FUTEBOL, MAS SENTIA
QUE NÃO ERA AQUELE O SEU
CAMINHO. DESCOBRIU QUE HAVIA
MMA NA SUA CIDADE E COMO
O PRÓPRIO DIZ "FOI QUASE UM
CHAMAMENTO". COM APENAS 23
ANOS, PEDRO CARVALHO ESTÁ
NO BELLATOR, UMA DAS MAIS
IMPORTANTES COMPETIÇÕES DE
MMA DO MUNDO. SER A FIGURA
DO MMA EM PORTUGAL É O SEU
GRANDE OBJETIVO.
23

© JOÃO BASTOS

"REPRESENTAR O MEU PAÍS E CIDADE
É ALGO QUE NÃO TEM PREÇO"
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TEXTO: LUÍSA NOGUEIRA • FOTOGRAFIAS: JOÃO BASTOS

APÓS DEZ ANOS DE TER COMEÇADO A TREINAR COM RAFAEL SILVA NA AVENIDA D. JOÃO IV, O
VIMARANENSE ESTÁ AGORA EM DUBLIN, NO STRAIGHT BLAST GYM IRELAND (SBG). PEDRO CARVALHO
LUTA COM OS MELHORES DO MUNDO, MAS ACREDITA QUE É ELE O MELHOR DO MUNDO. NESTE
MOMENTO, O PESO-PENA CONTA COM 10 VITÓRIAS E 3 DERROTAS NO BELLATOR.
Como é que esta aventura começou?
Nem sabia muito bem o que era MMA
quando tive o primeiro contacto com o
desporto. Estava em casa com a minha
mãe, a ver televisão, quando passou
um anúncio de um programa que ia
começar a dar na SIC Radical, em que
davam os melhores combates de UFC.
Não percebia o que era aquilo, pois
nunca tinha visto ninguém a lutar com
umas luvas tão pequenas dentro de
uma jaula. Mas chamou-me a atenção,
a mim e à minha mãe, que também é
fã de desportos de combate. No dia em
que estreou, lembro-me que foi amor à
primeira vista.
Qual foi o primeiro passo para entrares
na modalidade?
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Foi por acaso, porque eu não sabia
que havia em Portugal, muito menos
na minha cidade. Tinha um amigo que
era muito ligado ao futebol e na altura
não estava a jogar em nenhum clube.
Houve um dia em que lhe liguei a
perguntar o que é que ele ia fazer e ele
disse-me que ia treinar. Perguntei-lhe
onde é que ele estava a jogar. Ele disseme que estava a treinar MMA. Quando
ele me disse aquelas palavras, o meu
mundo parou. Foi então que ele me
disse que estava a treinar com o Rafael
Silva. Nem pensei duas vezes. Como
tinha 13 anos, fui com a minha mãe,
para assinar a autorização. Inscrevi-me
e o resto é história.
Foi difícil adaptares-te ao MMA ou
sentiste que aquele era o teu caminho?
Não sei se vai parecer mal, mas foi
quase um chamamento. Eu achava
que queria ser jogador de futebol,
como qualquer miúdo. Jogava futebol e
faltava qualquer coisa, não me puxava.
Quando comecei a treinar MMA, não
tinha passe, não tinha transportes para
ir para casa e as aulas eram das 20h30
às 22h00. Quando acabava de tomar
banho, o autocarro já tinha passado e
tinha que ir a pé da Avenida D. João IV
até Polvoreira. Mas vinha todo contente.
E não tinha previsões de nada. Eu
queria e sabia que um dia ia chegar lá,
mas como? Era difícil de prever. A única

certeza que tinha era treinar todos os
dias.

Tu acreditas mesmo nisso, não é
verdade?

E é assim que se faz um campeão?

Eu acredito porque trabalho para isso.
Se não acreditasse, não fazia o que
fazia, nem me expunha da maneira que
me exponho. Não tenho problemas em
dizer que acredito que sou o melhor do
mundo. A única coisa que está entre o
título e a crença são as oportunidades.
As oportunidades estão a aparecer
agora e estou a provar aquilo que tenho
dito.

Nem sempre fiz coisas boas (risos).
Lembro-me que quando andava no
ciclo faltei a aulas e a testes porque
tinha treino.
Sendo o futebol o desporto rei em
Portugal, como adolescente foi
desafiante para ti explicares às
pessoas que o MMA era o teu sonho?
Por acaso, nunca tive ninguém a
opor-se. A minha mãe sempre me
apoiou, mas ao mesmo tempo não deu
demasiada importância, porque eu era
um miúdo e a qualquer momento podia
desistir. Mas sempre me apoiou. Até
que as coisas foram começando a ficar
muito sérias e a minha mãe, que adora
ver lutas, hoje não consegue ver uma
luta minha. Tem cada vez mais medo.
Vai conhecendo melhor o desporto,
tem noção de que a responsabilidade
e o desafio agora são maiores. Neste
momento estou a lutar com os
melhores do mundo.

"INSCREVI-ME
(NO MMA) E O
RESTO É
HISTÓRIA"
Estás a lutar com os melhores do
mundo…
Mas eu sou o melhor do mundo! Essa é
a diferença.

Em 2017, com 21 anos, foste para a
Irlanda, um mundo completamente
diferente. Mas era o teu mundo?
Foi complicado, não conhecia a cidade,
não conhecia ninguém. Só tinha estado
lá uma vez, em 2016. Apenas em
apresentei como atleta e aceitaram-me.
Não conhecia ninguém na academia e
então foi difícil. Mas ao mesmo tempo,
abracei a experiência. Simplesmente
tive muita paciência, porque este era
um início muito importante.
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"A ÚNICA COISA
ESTÁ ENTRE
O TÍTULO E A
CRENÇA SÃO AS
OPORTUNIDADES"
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o meu recorde não estava muito
famoso. Tinha 5 vitórias e 3 derrotas
e para um atleta que quer estar nos
grandes palcos não era nada de
especial. Ou seja, aquele combate eu
não podia perder. Era também o meu
primeiro combate no estrangeiro e
só tinha que ganhar. Por incrível que
pareça, senti uma calma estranha,
quase apático. Apesar de conseguir
ganhar no primeiro round, foi uma luta
estranha. Atualmente, se estiveres na
bancada, enquanto estou à espera do
adversário, vês que estou a dançar.
No fundo, estou-me a divertir, porque
estou a fazer o que gosto. Mesmo ao
nível em que estou, veem-se muitos
atletas que o que querem é que a
luta acabe, querem passar o processo
todo à frente e eu acho que devemos
aproveitar tudo. Se estás apenas com
a tua cabeça na parte final da luta, não
vais apreciar tudo. Isso é importante,
principalmente quando os combates
vão a decisão e aí vê-se quem é o
atleta que quer mais.
É isso que faz a diferença?
Sim, é com isso que me identifico
e, hoje em dia, fisicamente e
mentalmente, estou num sítio perfeito
para chegar onde quero. Consigo sentir
isso.
Que objetivos são esses?
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Quero provar que sou o melhor do
mundo e ser a figura do MMA em
Portugal.
Porque ser é diferente de provar?
Mas ao longo do tempo, as coisas
foram melhorando?
Nunca foram más, foram difíceis. No
que toca à academia, sempre me
receberam muito bem, nunca me senti
de fora, apenas tive que criar laços.
Mas tive procurar emprego e durante
os meus três primeiros meses não
arranjei trabalho. E depois as lutas. Tive
uma proposta de luta em março e foi
cancelada. Depois tive uma proposta
em maio, em Inglaterra, até fui para lá,
dei o peso e também não aconteceu.
Esse foi um dos momentos mais duros.
Somos obrigados a fazer vários exames
e fiz uma ressonância magnética, que
veio com uma anomalia. Tive que
procurar um neurologista especialista
para marcar consulta. Aqueles dias em
que esperei foram os piores da minha
vida, porque a minha carreira podia
acabar ali. Acabou por estar tudo bem
e em outubro desse ano, consegui a
minha primeira luta.
Como foi? O que sentes antes de
entrares?
Naquela altura foi complicado, porque

Sem dúvida. Há muitos que o são em
título, mas não são os melhores do
mundo. Acho que o podemos ver em
qualquer desporto.
Aquele tempo em que estás no ringue
é difícil?
Para mim não, mas para muita gente
acredito que sim. Às vezes achamos
que estamos a fazer o que gostamos
e não estamos. Meio caminho andado
para sermos felizes é fazermos o que
gostamos. Acho que para aqueles
que não estão a fazer o que gostam é
difícil. Ou então se me estão a enfrentar
(risos).
É para ti um orgulho representar não
só Portugal, mas também Guimarães?
Um dos meus maiores orgulhos é
poder ser uma figura que está a
representar o país e ainda para mais
ser de Guimarães. É quase como um
pequeno prazer. Todos sentimos muito
orgulho nesta cidade e, por isso, estar
a representar o meu país e a minha
cidade é algo que não tem preço.
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MÚSICA

PAULA FERNANDES
SOBE AO PALCO DO MULTIUSOS DE GUIMARÃES
FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

A CANTORA BRASILEIRA APRESENTA NO PALCO VIMARANENSE A TOUR "JEANS",
JÁ NO PRÓXIMO DIA 14 DE JUNHO, SEXTA-FEIRA, PELAS 21H30.
dia 16 deste mês, no Campo Pequeno.
A tour ”Jeans” – considerada “intemporal, acessível a todos e sem restrições,
tal qual a música de Paula Fernandes” –
traduz um “novo concerto, diferente de
tudo aquilo que Paula Fernandes tem
vindo a apresentar ao público”.
Temas como “Beijo Bom” ou “Não precisa”, já conhecidos do grande público, ou
os já clássicos “Pássaro de Fogo” ou “Eu
sem você”, marcam o (re)encontro de
Paula Fernandes com os portugueses.

Paula Fernandes, uma das grandes
vozes do Brasil na atualidade, regressa
a Portugal em 2019 com a nova digressão ”Jeans”, com uma passagem pela

Rua de Santa Eulalia, 907,
4800-98 Fermentões, Guimarães
Telm: 919 927 422 / 963 462 554
autostore.pt@gmail.com

cidade-berço, no Multiusos de Guimarães no próximo dia 14 de junho, pelas
21h30. A artista de 34 anos, natural de
Minas Gerais, atua também em Lisboa,

”Um novo concerto, diferente de tudo
aquilo que Paula Fernandes tem vindo a
apresentar ao público. Sensível, intensa
e original, assim pode ser considerada
esta nova digressão que agora é apresentada em Portugal após uma digressão de sucesso pelo Brasil. Um novo
concerto em que a voz e o violão são os
grandes protagonistas num ambiente
marcado por subtilezas que levam ao
despertar de memórias e emoções”,
explica a promotora dos concertos em
comunicado.

Volkswagen Passat Variant 1.6 TDi R-Line

Peugeot 308 Allure 1.6 Blue-Hdi

120 Cv | Dezembro 2015 | 23.000€

120cv | Setembro 2014 | 13.500€

BMW 116 d Advantage

Mercedes-Benz A180 CDi Urban

116 Cv | Maio 2016 | 17.950€

110 Cv | Janeiro 2015 | 17.990€

www.autostore.pt
autostore.standvirtual.com
/autostoreguimaraes
/autostore.pt
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QUEM CONTA UM CONTO

A DESGRAÇA
NO FORMIGUEIRO
TEXTO: JÚLIO BORGES • ILUSTRAÇÃO: MARIA AFONSO

O formigueiro andava num corrupio.
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A tempestade da noite anterior havia
destruído a maior parte dos túneis e
galerias, a rainha fora levada com a
enxurrada, e com certeza se perdera
para sempre, a futura formiga-rainha
era muito nova para assumir um
formigueiro, faltariam ainda algumas
semanas para começar a pôr ovos e
serem substituídas as formigas mortas
ou desaparecidas, e para ajudar a toda
a confusão as formigas guerreiras
estavam em greve por falta de
condições de trabalho.
O conselheiro-mor andava louco!
Não era possível gerir tanto animal,
tanta confusão sem uma referência
motivadora. Depois de tantas cigarras
que se haviam instalado no formigueiro
durante o inverno, hábito recorrente
após a famosa guitarrista “La Cigarrita”
escrever uma história sobre a bondade
das formigas, incansáveis trabalhadoras,
depois de tantos gafanhotos que
haviam pilhado os armazéns quase
no início da primavera, um gafanhoto
particularmente carismático criara um
gang denominado “As Pragas”, só faltava
esta confusão criada pela tempestade.
A fuga de formigas era desastrosa. Até
as formigas obreiras, sempre prontas,
sempre incansáveis para qualquer
tarefa, começavam a ter dúvidas sobre
a sua importância no formigueiro.
Aquele problema teria que ser resolvido
com urgência.
Reuniu o conselho de formigas.
O chefe das formigas guerreiras,

o representante do sindicato das
formigas obreiras, a mestre formiga
do berçário real, a formiga de asa mais
zumbidora e até como consultora
externa, a cigarra “La Cigarrita”.
Depois de muito debater com os seus
conselheiros (menos importantes)
e de hipóteses mais ou menos
disparatadas serem ditas e pouco
ouvidas, o conselheiro e o conselho de
crise chegaram a uma conclusão, não
haveria outra solução senão a opção
mais dramática e aterradora.
Apesar de difícil, severa e do enorme
prejuízo que poderia causar, a solução
encontrada foi posta em prática. A
salvação do formigueiro, ou apenas
a manutenção das posições dos
membros do conselho, eram mais
importante que algumas centenas de
formigas de baixa estirpe e classe. Tudo
se iria resolver!
Enviada a formiga de asa de confiança
dos conselheiros, uma formiga para
toda a tarefa mas particularmente
anafada, às redondezas do jardim onde
o formigueiro se situava, negociou-se
com um bicho particular os diferentes
pontos do contrato de prestação de
serviços e foi assim que um formigueiro
contratou um papa-formigas, que
costumava andar ali perto à procura de
térmitas, para solucionar o problema
de fuga mão-de-obra. Aquilo a que
se pode chamar de politiquices
formigueiras!
Pensavam os iluminados conselheiros
que quando o assustador aspirador de
insetos se aproximasse, o alarme seria

geral e todas as formigas apanhariam
tal susto que se refugiariam no
formigueiro e terminariam as obras
necessárias para este voltar a ser
seguro e confortável, como outrora.
Na amálgama de insetos feridos, túneis
destruídos e provisões para o inverno
flutuando à deriva, ouviu-se um bater
de patas no exterior, à superfície. De
repente o silêncio. O que seria? Que
outra desgraça estaria preparada pelo
destino para dificultar ainda mais a vida
de formiga?
Uma tromba curiosa penetrou em
alguns túneis. Algumas formigas
viram a pequena língua do bicho que
procurava alimento. Não lhe deram
tréguas, picaram e atacaram quanto
puderam até que o bicho fugiu com
a certeza que não era boa ideia
meter-se em assuntos que não eram
seus e contentar-se com térmitas,
mais saborosas e menos guerreiras.
Mas a vitória não foi do formigueiro,
pois apesar da resistência, o susto
fora geral. A maioria das formigas,
guerreiras e obreiras, engenheiras e
amas, formigas de asa e formigas de
cabeça no ar, fugiram a sete pés, bem
seis patas, bem alinhadas como era
costume e nunca mais ninguém as viu.
O conselho não voltou a reunir-se e o
formigueiro, esse talvez numa próxima
primavera volte a ser o que fora em
outras estações, mas os seus eruditos
membros aprenderam uma valiosa
lição:
Não se apanham formigas com sustos.
Ou será com papa-formigas?
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Aqui encontra a

CHAVE

para o sucesso

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
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ARTIGO DE OPINIÃO

CONTRA A AUTOFAGIA
E “BELENIZAÇÃO” DO VITÓRIA
TEXTO: ESSER JORGE SILVA • FOTOGRAFIA: JOAQUIM LOPES
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O Vitória Sport Club é hoje temperado
com todos os ingredientes que os seus
fundadores e pré fundadores espectaram. Sócios e aficionados são possuídos
por uma hiperidentidade que faz dos
Vitorianos gente maior do que a sua
grandeza. Sem dúvida que são fulgor
e são furor. São coração e que se lixe a
razão. São mais apaixonados do que a
métrica das paixões autoriza. Mais obstinados do que a cegueira. Mais corajosos
do que um filho a bater na mãe.
Mas há o inverso: os Vitorianos fazem
da paixão uma (des)graça. Transformam
o amor um quadro de ódio. O querer
impossível numa obrigação tangível. São
como Florbela Espanca: amam tanto
perdidamente ao ponto de se sufocarem na seiva do seu amor. Tanto amor,
tanta paixão, tanto arreganho, tanta
coragem, tanto querer ser outra coisa,
tanto desejo de ser grande em tamanho
normal não enobrece. Pelo contrário:
empobrece.
O Vitória faz lembrar os casais separados em disputa pelos filhos. Cada um
dos progenitores declara-se possuído de
um amor intenso. Maior do que o outro
progenitor. E declaram-no sob lágrimas
de emoção carpidas em sufoco. Esse
declarado amor desses pais pelos seus
filhos, percebe-se, não é mais do que
uma espécie de doping com vista a destruir a outra parte. O filho não interessa
coisa nenhuma. Pois na vida do Vitória
estão constituídas essas duas sensibilidades, cada uma amando muito e, em
simultâneo, cada uma destruindo outro
tanto. Em tempo de hipersensibilidade
no qual se processa um empoderamento através das redes digitais, o clube
corre sérios riscos de entrar em autofagia com todos a matarem-se por serem
mais apaixonados do que o parceiro.

Ter tanto de muito, vivendo na exigência
do impossível é convocar um quadro
hipertélico: Os Vitorianos fazem do seu
club uma impossibilidade pelo exagero.
Os Vitorianos são muitos e imensos.
Mas, na sua cega aventura, diminuem-se
ao tamanho de quem nem sequer existe. A renúncia da sua direção, mais do
que uma dimensão é o reconhecimento
da existência de um problema grave
instalado no seio da família (!) Vitoriana.
O Vitória pode estar a caminho de se
tornar uma impossibilidade pelo exagero. E essa realidade pode vir a resultar no
quadro trágico.
O traço de hipersensibilidade que
tomou conta das relações entre atores
e instituições revela-se na demissão da
direção do Vitória Sport Club. Parece
escapar à maior parte dos intervenientes
a existência destas duas interpretações
do Vitória: de um lado vigora a ideia
de clube associativo e de outro a ideia
empresarial do futebol. Para os primeiros o Vitória é um símbolo inalienável.
Para os segundos o Vitória deve seguir
a lógica dos tempos. A criação da
Sociedade Anónima de modo a que o
clube associativo mantivesse poder e,
em simultâneo, fizesse coexistir uma
relação de poder com o capital foi uma
estratégia salomónica que tentou casar
o simbólico com o dinheiro. Durante as
últimas eleições foi clara a incidência na
abertura ao capital. De um lado Ziad traria milhões. De outro um banco brasileiro
entraria com mais milhões. Portanto
parecia haver acordo: mandaria o dinheiro. É evidente que tal queria dizer adeus
ao poder simbólico. As eleições assim
pareciam ditar.
Mas eis que feita uma Assembleia Geral
em que se pretendia libertar o pacto
social da SAD do agrilhoar da força simbólica das ações do club associativo, os

associados disseram não! Não queriam
o poder do capital com força decisória
exclusiva na SAD. O Vitória Sport Club
não prescindia do direito de veto. Eis
então clube num labirinto: quer ter uma
SAD, ter poder decisório sobre a SAD e,
ainda assim esperar que apareçam investidores que aceitem perder o controlo
do seu dinheiro. Seria a quadratura do
círculo.
Há portanto uma divisão fratricida no
Vitória. E é fácil identificá-la. Foi absolutamente claro, nas últimas eleições, que
os eleitores mais jovens estiveram ao
lado de Júlio Vieira de Castro. Estes, sem
dúvida que se revêm numa SAD com o
poder apenas entregue ao poder do capital. Mas também foi claro na já aludida
Assembleia Geral, a seguir realizada, que
os presentes não se reviam nessa perda
de poder através do direito de veto. E a
razão desta última posição tem uma explicação simples: são os associados mais
velhos quem frequenta as Assembleias.
Eis portanto um problema geracional
que entronca no que deve ser o futuro
do Vitória Sport Club. Quem decidir
avançar para eleições não se esqueça de
ser claro sobre o lado em que está. De
outra forma pode-se estar a assistir ao
princípio da “belenização” do Vitória.
Post Scriptum: Deixo ficar uma palavra
de gratidão a Júlio Mendes e a sua equipa. Em hora terrível e quando se formara
um cocktail para que tudo corresse mal
aceitaram correr riscos pessoais quando
muitos corajosos de garganta enfiaram o rabo entre as pernas. Isso nunca
deveria ser esquecido por um Vitoriano
que se preze.

Esser Jorge Silva
Investigador do Centro de Estudos
Comunicação e Sociedade - Universidade do Minho
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A Casa das Baterias continua a crescer
e já tem um novo espaço comercial de
revenda de material elétrico, localizado em Moreira de Cónegos, à face da
estrada nacional que liga Guimarães a
Santo Tirso.
A mudança, recentemente concretizada, tem a ver com três fatores: centralizar as partes mecânica e elétrica;
estabelecer o negócio num local com
maior visibilidade e facilidade de acesso
para os clientes; melhorar as condições
de trabalho para o pessoal. Quem o
diz é Álvaro Gomes, CEO da Casa das
Baterias, em conversa com a Mais
Guimarães.
Todos os profissionais da Casa das

© JOÃO BASTOS

CASA DAS BATERIAS
Baterias trabalham com conhecimento, competência e simpatia, estando
sempre prontos para os seus clientes,
algo que já reconhecido por todos os
intervenientes no mercado.

CRESCIMENTO DE 200%
Criada em 1998, a Casa das Baterias
conseguiu, em 2013, faturar meio
milhão de euros. Números impressionantes, mas modestos, se compararmos com a realidade atual. Em 2019, a
perspetiva da administração é faturar
1,5 milhões, o que representa um
crescimento de 200% em seis anos. “é
um grande crescimento, mas sempre
sustentado”, afirma Álvaro Gomes.
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NEXUS AUTO
A Casa das Baterias associa-se à
criação da Nexus Auto, uma rede de
oficinas europeia, promovendo a sua
implementação no norte do país. “Os
mecânicos das oficinas têm um pouco
de receio quando surgem carros topo
de gama. Eu vou-lhes dar formação e
capacidade para resolver problemas
à distância. Isto cria um compromisso

entre mim e o cliente. Daqui a 10 anos
as oficinas que vão estar no mercado
são aquelas que são concessionários
de marca ou estão ligadas a redes de
oficinas como a Nexus Auto”, explica o
CEO da Casa das Baterias.

Rua Nossa Senhora da Ajuda, 101,
Moreira de Cónegos; 4815-368

O projeto irá arrancar já em julho de
2019.

De segunda a sexta:
08h30 - 19h30
Sábado: 09h00 - 13h00

253 781 570
info@casadasbaterias.com
www.casadasbaterias.com
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OS FILMES (TAMBÉM) TÊM MUNDOS DENTRO

THE VILLAGE,
M. NIGHT SHYAMALAN
TEXTO: GABRIELA CUNHA • FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

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?

Se retirasse as palavras The Village ao
título, este continuaria a fazer todo o
sentido, porque, na verdade, a minha
recomendação, desta vez, enfatiza a
segunda parte: M. Night Syamalan.
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Muitos não o saberão, mas este senhor
é o meu realizador preferido. Por variadas razões, mas, acima de tudo, pela
identidade e coerência que consegue
conferir aos seus filmes. Gosto de não
precisar de muito para perceber que
estou perante um filme do Shyamalan.
A luz, o ambiente, até os silêncios têm a
sua patente. Característica rara nos dias
de hoje, subjugados à estandardização
massiva (de momento, ocorrem-me
apenas o Woody Allen e o Lars von Trier,
como outro par de bons exemplos).
Pelos motivos acima enumerados, é-me
praticamente impossível seleccionar um
só filme.
Pensei, antes, que o The Village pudesse ser um bom ponto de partida. (Pelo
menos, foi para mim.)
Começo por partilhar que o DVD deste
filme foi uma das prendas do meu 12º
aniversário (e foi, provavelmente, a que
mais uso teve). Foram dias em loop:
Wear not the bad colour - for it angers
them! Do not go into the woods - for that
is where they live!
E, apesar das críticas absolutamente devastadoras, conseguiu perdurar no meu
imaginário, como uma das experiências
cinematográficas mais marcantes, até
ao dia de hoje.
Passada na remota (e fictícia) vila de Covington, envolta numa densa e sombria

floresta, algures na Pensilvânia, a acção
desenrola-se no seio de uma pequena
comunidade que vive isolada da restante
civilização, numa época (aparentemente)
indeterminada. Reza a lenda, veiculada
pelos anciãos, que o bosque envolvente
é habitado por criaturas malignas, com
quem celebraram, em tempos, um pacto: se não penetrarem no território deles,
eles também não cruzarão a fronteira,
deixando-os viver em paz e tranquilidade (demasiada, até). No entanto, a plausível razão para o isolamento extremo
desta micro-sociedade, esconde motivos
ulteriores, revelados apenas no climax
da trama, mas cujos indícios poderão
ser identificados (pelos mais atentos),
ao longo do desenrolar da acção. Este
segredo, bem guardado pelos membros
mais velhos da comunidade, é avassalador e até perverso, levantando uma
série interminável de questões éticas e
morais.
Uma vez mais, Shyamalan esmorece as
barreiras existentes entre o sobrenatural
e o natural, iludindo o espectador, até
ao último momento - quando o força a
retirar a mais dura das lições, recorrente nas suas obras: Nenhum ser é mais
assustador do que o ser humano.
A destacar as arrepiantes prestações de
Joaquin Phoenix, Bryce Dallas Howard
e Adrien Brody, magnetizantes, desde
o primeiro segundo, e, ainda, mais um
dos hitchcockianos e súbitos cameos do
próprio M. Night Shyamalan, que operam
como uma assinatura suis generis.
Posto isto, se este não vos convencer,
podem sempre acrescentar o Signs e o
The Sixth Sense à vossa lista (e depois
conversamos).

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.
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SÓNIA RIBEIRO

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.

33

MAIS GUIMARÃES N74 JUNHO 2019

VIAGENS À MINHA TERRA

DE MIRANDELA
À DESCOBERTA DO BERÇO
TEXTO: JOANA QUINTAS• FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Chegou a Guimarães ainda nova, para
concluir os estudos e desenvolver uma
atividade profissional. Deixou Mirandela sobretudo pela falta de oportunidades que marca o interior do país e
encontrou o rumo para construir a sua
vida no Berço,
Com uma infância ligada ao campo e
ao mundo rural, teve de deixar a terra
natal aos 18 anos, já de olhos postos no
seu futuro. Atualmente, Sónia Ribeiro é
um dos rostos vimaranenses do Bloco
de Esquerda.
Nasceu em dezembro de 1975, em
pleno interior do país. Torre de Dona
Chama é o nome da vila que a viu crescer, pertencente a Mirandela. Com um
irmão mais velho, foi sempre habituada
a ter a família reunida em momentos
de festa.
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"Nas festas era habitual as pessoas juntarem-se, a família reunia-se toda. No
natal, quando se juntava muita gente,
as panelas são pequenas, tinha de se
usar as panelas de ferro, de cozer ao
lume. E aí a comida tinha outro sabor",
recordou Sónia Ribeiro.
Cresceu ao lado do único irmão, mais
velho, com a maioria das brincadeiras
a serem feitas ao ar livre, em contacto
com o campo. "A infância foi ótima, com
todas as brincadeiras que eu acho que
as crianças devem ter. Os meus pais
sempre tiveram, por herança, propriedades e terreno, e sempre fui habituada a tratar das oliveiras, da vinha,
as batatas... Depois também fazíamos

barcos, uma coisa rudimentar, e íamos
rio abaixo com eles", explicou.
No entanto, a proximidade entre os
dois foi aumentando à medida que a
idade ia também passando. "A partir
de uma determinada fase houve uma
proximidade maior. Acho que até uma
certa idade somos muito egoístas e
depois os rapazes também têm aquele
preconceito de não querer brincar com
as meninas. Mas depois isso mudou.
Mesmo já depois de termos saído de
casa, quando nos juntávamos lá saíamos sempre", revelou Sónia Ribeiro.
Apesar de uma infância e juventude
felizes, Sónia Ribeiro foi percebendo
cedo que teria de deixar Mirandela para
conseguir ter oportunidades profissionais. "As oportunidades de emprego
no interior são reduzidas. Mirandela já
cresceu bastante nos últimos dez anos,
mas já eu não estava lá", afirmou.

PERCURSO PROFISSIONAL
Ainda com os estudos por terminar,
a primeira oportunidade profissional
para Sónia Ribeiro surgiu numa óptica.
E nesse ramo foi ficando, sendo ainda
hoje a profissão que mantém. No entanto, nessa altura, aos 18 anos, teve de
deixar a família para trás.
"Achei que seria uma boa oportunidade, até porque conseguia terminar os
estudos, foi-me dada essa facilidade de
horários. Estive a estagiar numa loja em
Vila Nova de Gaia, durante dois meses,

"NAS FESTAS ERA
HABITUAL AS PESSOAS
JUNTAREM-SE, A FAMÍLIA
REUNIA-SE TODA"

para estar preparada para a abertura
da loja em Guimarães, que ocorreu em
fevereiro de 1995", explicou.
O 12.º ano foi concluído já em Guimarães e a ligação à óptica onde começou
enquanto profissional manteve-se
por vários anos. "Terminei os estudos
já aqui, no Liceu Martins Sarmento",
acrescentou.
A par do seu emprego, Sónia Ribeiro
está envolvida também na política, sendo atualmente um dos rostos vimaranenses do partido Bloco de Esquerda.

CHEGADA A GUIMARÃES
A vinda para Guimarães e o início da
sua vida profissional fundem-se e têm
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"NÃO FOI DIFÍCIL
A INTEGRAÇÃO.
EU SEMPRE
ME ADAPTEI
MUITO BEM ÀS
SITUAÇÕES DA
VIDA"
"a mão" de um empresário conhecido
da família, também da sua terra.
"Vim para Guimarães já com um projeto
profissional, para trabalhar na empresa onde efetivamente iniciei a minha

atividade. Vim trabalhar a convite do
diretor geral da empresa, que é meu
conterrâneo".
Mesmo sem a presença da família e
com a conciliação dos estudos e do
emprego, Sónia Ribeiro admite que a
integração no Berço não foi complicada
e que cedo se foi inteirando das dinâmicas da cidade.
"Não foi difícil a integração. Eu sempre
me adaptei muito bem às situações da
vida. Recordo-me que quando cheguei
cá nunca precisei de estar a perguntar a
ninguém onde fica isto ou aquilo. Uma
meta que impus a mim própria foi que,
quando chegasse, iria andar a pé pelas
ruas para conhecer nomes e sítios.
Fiquei a conhecer a cidade em pouquíssimo tempo", assumiu.

No entanto, e apesar de estar bem
estabelecida por cá, não esconde que,
nos primeiros tempos, houve uma coisa
da qual sentiu falta.
"Senti a falta das coisas que são colhidas da terra e que depois usamos no
dia-a-dia, na cozinha. Isso sim, senti
muita falta e ainda hoje, quando lá
vou, tenho sempre a intenção de trazer
alguma coisa para depois usar aqui".
Agora casada e com dois filhos, Sónia
Ribeiro não esconde que equacionaria
um regresso a Mirandela, caso a vida
e as oportunidades assim o proporcionassem. "Tenho dois filhos, um rapaz
com 15 e uma menina com 12 anos. Arranjo sempre forma de, mais ou menos
de dois em dois meses, irmos lá visitar.
É evidente que o estar próximo da família é sempre bom. A grande maioria da
família, os meus pais, ainda lá estão",
concluiu.
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TORRE DONA CHAMA
VILA DE MIRANDELA
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Pertence ao concelho de Mirandela e
está bem no interior do nosso país, no
distrito de Bragança. O seu nome, Torre Dona Chama, deve-se a uma lenda
local que ainda hoje é transmitida aos
mais novos.

facto de ela ser a "senhora da vila"
e, quando ela chamava, toda a gente
obedecia. Quando ela ordenava que
alguém fosse à sua presença, essa
pessoa dizia "vou à senhora que ela
chama", à "dona que chama".

De acordo com a lenda, na vila morava,
no tempo dos Mouros, uma senhora
que controlava a vila e que, segundo
se conta, era metade mulher e metade
cabra. Todos os anos, no dia 25 de dezembro, a vila recria uma batalha que
existiu, na tentativa de lhe tomarem a
vila.

Com pouco mais de 1000 habitantes,
a vila vive sobretudo da agricultura,
contando com os serviços básicos
como centros de saúde e multibanco.
Já na educação, há apenas escola até
ao nono ano.

O nome, Torre Dona Chama, vem do

LOCAIS A VISITAR
O Pelourinho de Torre de Dona Chama,
no centro da vila, é ponto de passagem
obrigatória para quem está de visita. A
data deste pelourinho não é, contudo,
certa. Tem sido atribuído ao reinado de
D. Dinis, no século XIII, quando o concelho recebeu primeiro foral, mas tem
inscrito a data de 1582. O que parece
mais provável é que o conjunto final resulte de várias intervenções, cronologicamente desfasadas. A cerca de 20km
da vila, destaque para a Barragem do
Azibo, que atrai muitos visitantes.

A cerca de 20 quilómetros de Mirandela, a região é visitada sobretudo para
o turismo rural e por turistas portu-

ONDE COMER
Não há como pensar em Mirandela
e não lembrar as alheiras. São, sem
dúvida, o prato típico da região e os
principais ingredientes são a carne de
aves, o pão, o azeite, a banha, o alho e o
colorau. Os restaurantes "O Globo" e "O
Pomar" são referências, precisamente
na cidade de Mirandela, e ajudam quem
vem de fora a saborear o que de melhor
se cozinha no local. Já a receita, todos
os moradores a conhecem. Quanto aos
salgados, não há nenhum doce que se
destaque como originário da zona.

gueses, ainda que continue pouco
conhecida. Quanto aos habitantes,
aumentam de forma substancial na altura das férias, em que os emigrantes
regressam à terra.
O mundial de Jet-Ski, num espaço também usado como praia fluvial, é um
dos eventos que mais gente de fora
atrai. Quanto a festas, em Torre Dona
Chama todos os santos populares são
celebrados. Mais tarde, em agosto, celebra-se a festa do Divino Senhor dos
Passos, um dos momentos altos para
os moradores, numa época em que
muitos do que estão fora aproveitam
para se voltarem a juntar.

ONDE DORMIR
A vila de Torre Dona Chama não é, por
si só, um foco de turismo. No entanto,
os interessados em visitá-la podem
contar com três residenciais, todas elas
de qualidade semelhante. Caso procure
o luxo dos grandes hotéis, aqui não o
vai encontrar. As três residenciais são
simples, mas todas elas primam pela
limpeza e e simpatia do seu pessoal.
Todas elas também têm restaurante,
pelo que quem lá ficar hospedado tem
local certo onde pode comer as iguarias locais.
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ARTE URBANA

BOMBEIROS DAS TAIPAS
GRAFFITIS DÃO NOVA VIDA AO QUARTEL
TEXTO: LUÍSA NOGUEIRA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

O QUARTEL DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DAS TAIPAS FOI ABRILHANTADO PELOS DESENHOS DO
ARTISTA ASUR, NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DO 132.º ANIVERSÁRIO.
A torre mais alta do quartel dos Bombeiros Voluntários das Caldas das Taipas
tem uma nova cor, que não já não passa
despercebida.
Para assinalar o 132.º aniversário da corporação taipense, o artista algarvio ASUR,
de seu nome Filipe Neves, abrilhantou a
casa dos bombeiros com dois graffitis,
que dão uma nova vida àquele quartel.
Ao longo de 17 dias, o jovem esteve a
desenhar e a acompanhar o dia-a-dia
daqueles homens e mulheres, tentando
retratar da melhor forma o esforço e
dedicação dos operacionais na sua arte.
“Quando estou nos quartéis, estou ao
lado deles, a conviver com eles. Admiro
muito o trabalho dos bombeiros”, sublinhou.
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Filipe Neves tem 25 anos e dedica-se aos
graffitis há cerca de doze anos.
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O local perfeito para os amantes de
bons vinhos. A Garrafeira Essência &
Sabores inaugurou as suas instalações
na tarde do dia 17 de maio, na rua D.
Guilherme Augusto, na vila de Pevidém, com casa cheia, boa música e
muita animação.
O projeto arrancou no início de 2019,
graças ao gosto comum dos irmãos Filipe e Vítor Silva. “Decidimos lançar-nos
no mercado com uma garrafeira, vendendo vinhos de marcas que já eram
nossos parceiros”, explica Filipe Silva,
um dos proprietários, à Mais Guimarães.
“Nós queremos trazer novos produtos
para esta região e dar a conhecer novos
vinhos”, afirma Filipe, revelando que,

© MAIS GUIMARÃES

GARRAFEIRA
ESSÊNCIA & SABORES
nem só de vinhos se faz esta garrafeira:
“para além dos vinhos, há mais oferta,
com queijos, fumados e até azeites.
Claro que 90% é vinhos e bebidas
brancas, mas também temos outros
produtos tradicionais”, conclui.
Na Garrafeira Essência & Sabores, a
qualidade dos vinhos está garantida.
Quinta dos Selores, Adega dos Leões,
entre outras marcas de qualidade,
estão à disposição dos clientes, que nas
primeiras semanas têm visitado com
frequência o novo espaço.
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Para o futuro, estão reservadas novidades, como por exemplo, provas de
vinho privadas.

Rua D. Guilherme Augusto 1076
Loja 9, 4835-323 - Selho S. Jorge
919 564 886
geral@ges.com.pt
facebook.com/essenciaesabores
De segunda a sexta:
09h30 - 13h00 / 14h30 - 19h00
Sábado: 09h00 - 13h00

© DIREITOS RESERVADOS
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CONQUISTA

VOLEIBOL DO VITÓRIA VENCE TAÇA DA FEDERAÇÃO
TEXTO: JOANA QUINTAS • FOTOGRAFIAS: MAIS GUIMARÃES
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A ÉPOCA TERMINOU COM UM TROFÉU PARA O VOLEIBOL DO VITÓRIA. A EQUIPA CONQUISTOU A TAÇA
DA FEDERAÇÃO, NUMA FINAL À MELHOR DE TRÊS FRENTE AO FONTE BASTARDO.
Depois de uma temporada mal conseguida, em que a equipa podia mesmo
ter descido de divisão, o voleibol do
Vitória voltou para uma época melhor
conseguida e que culminou mesmo
com a conquista da Taça da Federação.
Em declarações exclusivas ao Mais Guimarães, à chegada ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro, Adriano Paço afirmou
que esta foi “uma época muito desgastante e com muitas contrariedades”. “Foi

um grupo que foi formado praticamente
de novo mas no final tudo valeu a pena.
A conquista desta Taça teve muito significado”, acrescentou o treinador.
Também Francisco Carvalho, seccionista
do voleibol do Vitória, falou “em orgulho”
e em mais um “troféu para o museu”,
fruto de uma temporada de “muito
trabalho”.
O Vitória venceu o troféu nos Açores,

onde poderia jogar dois jogos mas acabou por jogar apenas um. Depois de ter
vencido a partida disputada em Guimarães, uma vitória no primeiro jogo dava
logo a Taça aos Conquistadores, visto
ser uma final decidida à melhor de três.
A formação de Adriano Paço venceu
essa partida decisiva por 1-3, com os
parciais de 25-18, 23-25, 30-32 e 21-25,
e conseguiu garantir a Taça e a festa no
imediato.
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MAIS SAÚDE

PT STUDIO ALINA ROMERO SANZ GUIMARÃES
UM SONHO TORNADO REALIDADE CALCULA
PEGADA
ECOLÓGICA
FOTOGRAFIAS: MAIS GUIMARÃES

O NOVO ESTUDO DE PT INAUGUROU NO DIA 11 DE MAIO,
COM INSTALAÇÕES JUNTO AO PARQUE DA CIDADE DE GUIMARÃES.
Foi com um ambiente de grande festa
e boa disposição que o novo estúdio da
PT Alina Romero Sanz foi inaugurado,
concretizando um sonho antigo da
cubana.

Convidados especiais, amigos, alunos,
familiares e muita animação. O novo
estúdio da personal trainer Alina Romero
Sanz foi inaugurado na tarde do dia 11 de
maio e situa-se junto ao Parque da Cidade de Guimarães, num local priviligiado
e com facilidade de estacionamento. "É
o concretizar de um sonho. Este espaço
não foi feito a pensar em mim, mas sim
em todos os meus alunos e alunas. é
por vocês que trabalho todos os dias,
com um sorriso no rosto", afirmou Alina,
durante a inauguração.

FOTOGRAFIAS: MAIS GUIMARÃES

PRIMEIRO CONCELHO DO
PAÍS A DISPONIBILIZAR A
NOVA FERRAMENTA.

41

Guimarães é o primeiro município
português a ter a sua própria calculadora da Pegada Ecológica, que surge
no âmbito do projeto “Pegada Ecológica dos Municípios Portugueses".
Fernando Seara de Sá, vereador
do Urbanismo, apontou que este é
“um passo fundamental”, para tratar
“assunto difícil”, reforçando que este
é “o sentido certo”. “Queremos que
este cálculo chegue às pessoas e que
possa avaliar o que cada um faz no
seu quotidiano”, referiu no início da
apresentação.
Recorde-se que os principais fatores
da Pegada Ecológica de Guimarães, já apresentados em 2018, são
a alimentação e a mobilidade. “Há
uma questão, por detrás dos nossos
comportamentos individuais, que é
a influenciada pelas políticas públicas, que têm a ver coma forma como
as infraestruturas da própria cidade
estão construídas para nos facilitar ou
dificultar, por exemplo, a mobilização
através de transportes públicos, da
energia renovável", referiu Sara Moreno Pires, investigadora da Universidade de Aveiro.
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FUTEBOL À LUPA

OS NOMES DELAS
TEXTO: RAQUEL VEIGA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

NO PRÓXIMO DIA 7 DE JUNHO, EM FRANÇA, VAI SOAR O APITO INICIAL
DA 8ª EDIÇÃO DO CAMPEONATO DO MUNDO DE FUTEBOL FEMININO.
NO FINAL, VÃO HAVER DOIS GRANDES VENCEDORES: A EQUIPA QUE
CONSEGUIR VENDER O TROFÉU E O PRÓPRIO FUTEBOL FEMININO. UM
MÊS DE FUTEBOL E 24 EQUIPAS PARA MULTIPLICAR OS SONHOS.
Nos últimos dias, com a aproximação
do início da 8ª edição do Campeonato
do Mundo, as federações de futebol
participantes começaram a lançar os
dados e a criar expectativas. Ao lado
do claro objetivo de vencer e chegar o
mais longe possível na prova, o universo do futebol feminino está a mostrar
que esta edição, mais do que as outras,
pode atestar tudo o que se tem passado nos últimos anos: a modalidade está
a crescer.
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A selecção portuguesa falhou a
qualificação para o Campeonato do
Mundo. Ainda assim, Portugal vai estar
representado por uma mulher: Sandra Bastos, pertencente aos quadros
da Associação de Futebol de Aveiro e
internacional desde 2004, é a primeira
árbitra portuguesa a ser nomeada para
um Mundial.
Do jogo de chá a 2019
No vídeo lançado pela Federação
Alemã de Futebol, as jogadoras dizem
saber que representam uma nação que
não conhece os seus nomes embora tenham ganho oito campeonatos
europeus e se terem sagrado, por duas
vezes, campeãs mundiais. No primeiro
campeonato europeu que ganharam,
em 1989, o prémio das alemãs foi um
jogo de chá. Em 2019, tudo é diferente.
O futebol feminino já é profissionalizado em muitos países, o interesse dos
patrocinadores e dos clubes está a
aumentar e a modalidade está finalmente a estabelecer-se com o mérito
que merece ao invés de ser conotada
como uma versão amadora e fraca de
um jogo masculino.
No entanto, os desafios e as particularidades de ser mulher e jogar futebol
ainda se mantêm. Em Portugal, por
exemplo, o SC Braga sagrou-se campeão nacional e o SL Benfica venceu a
Taça de Portugal nas últimas edições
das respetivas competições. No entanto, não tiveram o privilégio de figurar
na capa de nenhum dos três jornais

desportivos ou ser tema de abertura de
nenhum telejornal. Na verdade, pouca
ou nenhuma importância lhes foi dada.
O Campeonato do Mundo, prestes a
começar, também não tem o destaque
que a competição tem no futebol masculino. Não se fala nem se discute na
comunicação social convencional. No
entanto, as diferenças de tratamento
não partem somente de entidades independentes. A FIFA, órgão responsável
pela realização do torneio, investe de
forma muito diferente na competição
dependendo de quem está no campo,
se são homens ou mulheres. O melhor
exemplo disso é, talvez, os prémios monetários reservados a cada competição.
Em 2018, no Campeonato do Mundo de
futebol masculino, disputado na Rússia,
foram distribuídos 352 milhões de euros
por todas as equipas presentes na fase
final. As selecções que não passaram
da fase de grupos arrecadaram 7 milhões de euros e os vencedores levaram
para casa 33.5 milhões de euros.
No Campeonato do Mundo de futebol

feminino que está prestes a começar,
a selecção que levar o troféu para casa
vai receber 3.5 milhões de euros. No
total, vão ser distribuídos 26.4 milhões
de euros pelas 24 equipas participantes
na fase final. Apesar de ser um valor
irrisório, quando comparado aos prémios atribuídos na mesma competição
ao futebol masculino, é um melhoramento face aos prémios distribuídos no
Campeonato do Mundo de 2015. Nessa
edição, foram distribuídos por todas as
equipas da fase final apenas 13.2 milhões de euros. Em suma, o valor total
de prémios disponibilizado para o Campeonato do Mundo de futebol feminino
de 2015 foi inferior ao prémio atribuído
a apenas duas equipas que perderam
na fase de grupos do Campeonato do
Mundo de futebol masculino em 2018.
Protestos
Pelas diferenças na promoção e organização de torneios de futebol feminino e
masculino serem tantas e tão óbvias, os
protestos são inevitáveis. Ada Hegerberg, a primeira mulher a vencer o Ballon d’Or, recusou o convite para integrar
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a comitiva norueguesa. A jogadora de
23 anos, que fechou a época a marcar
um hat-trick na Champions League
(competição onde soma 44 golos em
46 jogos), deixou de representar o seu
país aos 21 anos – depois de 66 jogos
e 38 golos marcados – por considerar
que há, na Noruega, um desrespeito
geral pelo futebol feminino e por não
considerar haver, na altura, progresso e
estratégia semelhante para as equipas
femininas e masculinas.
Há outros protestos. A selecção feminina dos Estados Unidos da América
tem sido a equipa mais vocal na defesa
de um tratamento e de respeito em
igual medida para equipas masculinas
e femininas. Em 2016, um grupo de
jogadoras internacionais fez publicamente uma denuncia de discriminação
em relação aos homólogos masculinos. A queixa foi formalizada junto da
agência federal que regula as leis de
pagamento. De acordo com a queixa
apresentada, o pagamento à equipa
feminina é inferior em 28% a 62%
relativamente à equipa masculina. Este
ano, 28 jogadoras abriram um processo
judicial contra a Federação de Futebol
dos Estados Unidos por “discriminação
institucionalizada”.
Recebem menos por fazerem o mesmo
trabalho do que os homens, excepto
por uma coisa: fazem-no melhor. Nos
últimos anos foram consistentemente
classificadas no 1º lugar dos rankings,
venceram o 3º Campeonato do Mundo

em 2015 e venceram medalhas de
ouro olímpicas em 2004, 2008 e 2012.
A seleção masculina não se qualificou
para o Campeonato Mundial de 2018
e não passou da fase de grupos em
2014. Quanto às medalhas olímpicas, a
última data de 1904. Entre 2015 e 2018,
a selecção feminina participou em mais
19 jogos e os estadunidenses também
parecem estar mais interessados na
equipa feminina. A final do Campeonato
do Mundo, em 2015, foi vista por 25.4
milhões de espectadores nos Estados
Unidos da América. É, à data, o jogo de
futebol mais visto na história do país.

bol, muitas ainda cresceram sem ídolos
que se pareciam com elas. Não porque
não existissem mulheres incríveis a
jogar futebol, mas porque não se falava
delas. Em 2019, milhões de meninas
vão ter a oportunidade de ver pessoas
como elas a jogar um Campeonato do
Mundo.

2019
No entanto, as equipas femininas não
têm de provar ser consistentemente
melhores nem devem ter de, durante
anos, superar desportivamente as equipas masculinas para exigir e receber
igualdade de tratamento, respeito e
oportunidades.
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Sabemos de cor os nomes e as histórias do Ronaldo, do Messi e do Pelé.
No entanto, faz todo o sentido que também saibamos os nomes e as histórias
delas: da Marta, da Ada Hegerberg,
da Abby Wambach e tantas outras. As
mulheres só querem uma coisa: jogar
o futebol que também é delas com o
respeito e o tratamento que só eles
recebem.
As futebolistas que vão agora jogar o
Campeonato do Mundo cresceram sem
ver na televisão mulheres a jogar fute-
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RUBRICA

BREVES E INTERESSANTES
FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

PAINEL VERDE CAPTA CO2, PRODUZ
OXIGÉNIO E ALGAS COMESTÍVEIS
Foi desenvolvida uma estrutura peculiar, desenhada pelo Imperial College
London, com colaboração com a empresa britânica Arborea, que funciona
como uma folha natural. A BioSolar Leaf
purifica o ar através da fotossíntese de
plantas microscópicas. Assim, o processo leva a eliminação do ambiente
de gases de efeito estufa e seja gerado

ROBÔ DE ENTREGAS
REVOLUCIONÁRIO
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A Ford tem já projetos no âmbito dos
veículos autónomos. Entre eles estão
os veículos desenvolvidos para servir o
comércio, tal como já demos a conhecer. Contudo, a empresa norte-americana quer ir mais longe e… servir à porta
de casa. Os robôs estão a ser equacionados para fazer esse tipo de trabalho
de entrega. No caso, a Ford tem projetado um robô de duas pernas que quer
desafiar as façanhas do Atlas da Boston
Dynamics. A Ford revelou as suas expectativas sobre o futuro da entrega de
mercadorias conjugando a vertente autónoma com a robótica, neste caso, um
robô de duas pernas. O robô arruma-se
dobrado, na parte de trás de um veículo
autónomo, pronto para sair e entregar o
pacote na casa certa.

oxigénio respirável. Todo o processo é
realizado num sistema de cultivo que
facilita o crescimento de pequenas
plantas – como microalgas, diatomáceas e fitoplâncton – em grandes
estruturas semelhantes a painéis solares. A ideia é que a invenção possa ser
instalada em terrenos baldios, edifícios
ou outros locais.

WHATSAPP VAI
TER PUBLICIDADE JÁ
EM 2020

INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL DA
GOOGLE DIAGNOSTICA
CANCRO DO PULMÃO
Como todas as formas de doença, um
diagnóstico precoce do cancro do pulmão pode melhorar muito as hipóteses
de sobrevivência. Contudo, como todos
os tipos de carcinoma, isso é muito mais
fácil de dizer que fazer. Desta feita, a
Google levou a cabo uma investigação
para aproveitar a sua tecnologia de
inteligência artificial (IA). Além de perceber mais sobre cancro, a ferramenta
mostrou-se promissora no que toca à
prevenção do cancro do pulmão. Assim,
a tecnologia da Google conseguiu
mesmo resultados melhores nalguns
aspetos que os radiologistas certificados. A Google treinou o seu algoritmo
de aprendizagem automática em mais
de 45.000 tomografias computorizadas
de tórax

Com efeito a partir de 2020, o WhatsApp passará a apresentar publicidade
dentro da aplicação. Será uma nova
forma de rentabilização do serviço de
mensagens instantâneas mais popular
do mundo. Aliás, já se esperava que
mais cedo ou mais tarde o Facebook
tomasse esta decisão, mas não será
ainda este ano. O WhatsApp é uma das
empresas detidas pelo grupo Facebook
e tal medida já se vinha adivinhar. Não
obstante, para alguns utilizadores isto
poderá ser o fim da aplicação tal como
a conhecem, apreciam e dela dependem.
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APPLE TERÁ
TENTADO COMPRAR
A TESLA EM 2013
Os dados agora revelados, pelo analista
Craig Irwin da Roth Capital Partners, dão
conta de um possível interesse da Apple
na Tesla. Este caso terá acontecido em
2013 e terá chegado a sentar à mesa
Elon Musk e Adrian Perica em negociações. Os valores apresentados na altura,
dados como fidedignos, apontam para
uma oferta de 240 dólares por ação da
empresa de Elon Musk.

HUAWEI OS SERÁ
COMPATÍVEL
COM TODAS AS
APLICAÇÕES ANDROID
REVELADOS DADOS DE MILHÕES
DE INFLUENCIADORES DO INSTAGRAM
O Facebook e os seus serviços têm estado sob escrutínio constante. Depois de
várias quebras de segurança, uma nova
fuga surgiu, agora no Instagram. São milhões de registos de influenciadores que
foram encontrados numa base de dados
alojada num servidor na Internet e que
expõem estes utilizadores especiais
do Instagram. Ao todo são dados mais
de 49 milhões de registos de influen-

ciadores, celebridades e marcas que
foram encontrados numa base de dados
armazenada num servidor Cloud da
Amazon. Este ficheiro não tinha qualquer
proteção e assim permitiu o acesso a
estes dados de forma direta. Nele estão
contidas informações sobre biografia,
fotos de perfil, número de seguidores,
localização, bem como informações
privadas como dados de contacto.

A alternativa da Huawei ao sistema
operativo da Google poderá executar
todas as aplicações desenvolvidas para
Android. Desse modo, o impacto para
os atuais utilizadores será virtualmente
nulo. A alternativa, agora confirmada,
permitirá à gigante chinesa fintar a
Google e todo o seu Android. Ainda que
este seja o plano B, e que a empresa esteja a fazer os possíveis para se
manter com o Android, a necessidade
para considerar um rumo alternativo é
bastante real. Aliás, findo o prazo dilatório concedido à Huawei para garantir o
suporte aos atuais dispositivos, empresas como a Google poder-lhe-ão ser
barradas. É o mais recente capítulo na
série de infortúnios que têm assolado
esta empresa.

UM BROWSER CRIADO PARA TODOS
OS QUE SE DEDICAM AOS JOGOS
É, por isso, normal a nova proposta que
agora se prepara para surgir. A Opera
parece querer novamente inovar e mostrar ao mercado que há ainda espaço
para reinventar. Ainda não se sabe
muito sobre esta futura proposta da
Opera, mas tudo aponta para que seja
um novo browser. O Opera GX, pelas
palavras da empresa, será um browser
dedicado a todos os que estão ligados

aos jogos. A imagem que a Opera revelou do seu browser ainda não permite
saber muito sobre o que o Opera GX
vai trazer. Está próxima do que é hoje
o Opera, mas deverá ter uma interface
alterada e de acordo com o que é a tendência do mundo dos jogos. Por agora
a Opera ainda não pode revelar nada
sobre esta nova versão do browser para
desktop.
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GALA

CLUBE CELEBROU 62.º ANIVERSÁRIO
FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS
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PELO QUINTO ANO CONSECUTIVO, O BRITO SC ORGANIZOU A BRITINHO D'OR, UMA GALA ONDE É
COMEMORADO O ANIVERSÁRIO DO EMBLEMA. ESTE ANO, FORAM CERCA DE 700 OS PRESENTES.
O Auditório Nobre da Universidade do
Minho voltou a receber a Britinho D'Or.
A gala, que serviu para celebrar o 62.º
aniversário do clube, decorreu na noite
de sábado, 27 de abril.
Cerca de 700 pessoas marcaram presença na quinta edição do evento organizado pelo Brito SC, num ambiente de
festa e de gala que contou com vários
momentos de animação em palco, com
música e dança.
O vereador do desporto, Ricardo Costa,
representou a Câmara Municipal de
Guimarães e esteve presente ao lado
do presidente da AF Braga, Manuel
Machado.
Todos os atletas dos escalões de formação e os seniores foram distinguidos,
momento já habitual também nas outras
edições, sendo que este ano o destaque foi para a nova equipa feminina, do
escalão sub-13, criada este ano e que
promete desenvolver-se nos próximos
anos e abranger mais idades.
Terminada que está a época, os seniores
do Brito SC alcançaram o sétimo lugar
na Pró-Nacional, lugar afastado do título
mas também da zona de desconforto da
tabela.
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QUIZ JUNHO DE 2019

QUEBRA-CABEÇAS
1 – OS NÚMEROS

1 – ONDE FOI BATIZADO D.AFONSO
HENRIQUES?

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

a) Igreja de S. Miguel do Castelo
b) Igreja de Nossa Senhora da Oliveira
c) Igreja da Misericórdia
d) Igreja de Nossa Senhora do Carmo

2 – QUEM REPRESENTOU PORTUGAL NO
FESTIVAL EUROVISÃO 2019?
a) Salvador Sobral
b) Conan Osíris
c) Agir
d) Diogo Piçarra

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

3 – EM QUE ANO FOI FUNDADO O BERÇO
SPORT CLUBE?
a) 2000
b) 2010
c) 2015
d) 2016

3 – O TEMPO
4 – COMO SE CHAMA A NOVELA GRAVADA
EM GUIMARÃES ?
a) A Impostora
b) A Herdeira
c) Valor da Vida
d) Prisioneira

A sua gaveta de meias contém 10 pares
de meias brancas e 10 pares de meias
pretas. Suponha que você só possa
pegar uma meia de cada vez e que você
não possa ver a cor desta meia até que
a retire da gaveta.
Quantas meias você terá que retirar da
gaveta até obter, no mínimo, um par de
meias da mesma cor?

5 – ONDE FICA A PONTE LUÍS I ?
a) Porto
b) Braga
c) Lisboa
d) Guimarães

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

a) Cristovão Colombo
b) Vasco da Gama
c) Luís Vaz de Camões
d) Pedro Álvares Cabral

Soluções quebra-cabeças
Resposta 1:
4 e 12.
Resposta 2:
50 fatorial inclui nos seus fatores: 10, 20, 30, 40 e 50.
Consequentemente, o valor de 50 fatorial deve terminar
com, pelo menos, 5 “zeros” ao fim. O número dado tem
apenas 3 “zeros” no final, não podendo ser, portanto, o
valor correto de 50 fatorial. O valor certo de é o seguinte:
3041409320171337804361260816606476884437764156896
0512000000000000.
Resposta 3:
3 meias.

6 – QUEM DESCOBRIU O CAMINHO MARÍTIMO
PARA A ÍNDIA?
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Campanha
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Dia da
criança!
01 a 08
Junho 2019
desconto

Moda para bebé e criança
menina e menino dos 0 aos 10
anos roupa, calçado e acessórios

imperatrizmodainfantil

Em compras de valor igual ou superior a
100€, excepto linha de batizado, acessórios
de batismo e linha de comunhão.
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