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VITÓRIA NA EUROPAMANUEL DE OLIVEIRADO BERÇO TO THE WORLD
O retrato das cidades onde o Vitória 
joga a fase de grupos da Liga Europa

Guitarrista vimaranense apresenta 
[ENTRE] no dia 21 de setembro

Vimaranenses viajam pelo mundo
de mochila às costas



02

MAIS GUIMARÃES N77 SETEMBRO 2019

N77 | SETEMBRO 2019

TODOS OS MESES
A MAIS GUIMARÃES LEVA ATÉ SI

O QUE DE MAIS IMPORTANTE 
ACONTECE NA CIDADE BERÇO

E NO CONCELHO!

 COM SINAL MAIS
NESTA EDIÇÃO

ENTRE AVIÕES, AUTOCARROS E MOTAS,
NUNO E LILIANA CONHECERAM A ÁSIA

MANUEL DE OLIVEIRA:
“GUIMARÃES É UMA CIDADE 
QUE TEM MUITA OFERTA 
CULTURAL”

GUIA TURÍSTICO
DAS TRÊS CIDADES 

ONDE O VITÓRIA IRÁ JOGAR
NA LIGA EUROPA

PRODÍGIO VIMARANENSE
QUE SÓ SABE BATER RECORDES

ENTREVISTA A
PIPOCA MAIS DOCE

PARA ALÉM
DE MARCAR GOLOS!

RÚBRICA:
OS LIVROS TÊM
MUNDOS DENTRO



03

MAIS GUIMARÃES N77 SETEMBRO 2019



04

MAIS GUIMARÃES N77 SETEMBRO 2019

FICHA TÉCNICA COMO PUBLICITAR

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

Design Gráfico e Paginação
Mais Guimarães

Impressão e Acabamento
Gráfica Nascente, Artes Gráficas Lda.
Travessa Comendador Aberto M. Sousa
Lote 15, Zona Industrial - Vila Nova de Sande
4805-668 Guimarães

Fotografia da Capa
João Bastos

Contacte-nos e conheça as
nossas campanhas de publicidade.

Telefone 253 537 250 Telemóvel 917 953 912
Email geral@maisguimaraes.pt

www.maisguimaraes.pt

Av. S. Gonçalo 319, 1º Piso, Salas C e D
4810-525 Guimarães

Quando escolhemos uma profissão 
não devemos preocupar-nos, 
exclusivamente, na recompensa 
financeira que daí resultará, mas 
também na componente emocional 
e afetiva. Só com amor pelo trabalho 
que desenvolvemos no dia-a-dia 
e, principalmente, com paixão 
pela profissão que exercemos, 
conseguiremos colher frutos cada 
vez significativos, e sermos realmente 
felizes.

A citação de Confúcio, que chamo 
ao título deste Editorial pode ser, 
para muitos, um verdadeiro cliché, 
mas quando é aplicado na vida real é 

verdadeiramente satisfatório ver como 
existem pessoas felizes naquilo que 
fazem  profissionalmente. 

Passamos demasiado tempo no 
exercício da nossa profissão para 
desvalorizarmos a importância de 
fazermos, ao longo da vida, o que 
nos preenche e nos faz pessoas 
até mais saudáveis. A pessoa que 
trabalha com motivação e interesse 
genuíno é muitíssimo mais produtiva 
e isso também tem reflexos muito 
significativos nas suas ligações afetivas, 
familiares e sociais. 

Nesta edição de setembro da Mais 

Guimarães, num mês marcado pelo 
regresso à escola, entrevistamos Emília 
Lemos, um exemplo de alguém que 
abraça claramente a sua profissão, com 
paixão, com um enorme entusiamo. 
Sentimentos que se revelam na maneira 
como fala do que faz e, mais importante 
ainda, no reflexo desse amor na relação 
que constrói e mantém com os seus 
alunos e colegas de profissão.

Felizmente, podíamos dar outros 
exemplos de profissionais que se 
destacam, nesta e em outras áreas. 
Concluiríamos, naturalmente, que há 
algo que partilham, que têm em comum, 
um amor imenso pelo que fazem.

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

Estas são as linhas que a definem:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“ESCOLHE UM TRABALHO DE 
QUE GOSTES E NÃO TERÁS QUE 
TRABALHAR NEM UM DIA
NA TUA VIDA”
CONFÚCIO – PENSADOR, FILOSOFO 551-479 A.C.
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VITORIANOS
À CONQUISTA DA EUROPA
DE OLHOS POSTOS NO SONHO EUROPEU, OS VITORIANOS 
JÁ SE PREPARAM PARA RUMAR À EUROPA, COM OS 
DESTINOS JÁ DEFINIDOS: LIÈGE, LONDRES E FRANKFURT. 
AS VIAGENS DOS ADEPTOS DO VITÓRIA PODEM SER 
TAMBÉM UMA OPORTUNIDADE PARA ESTES DESCOBRIREM 
AS CIDADES QUE SERVEM DE PALCO PARA OS JOGOS.

TEXTO: MAFALDA OLIVEIRA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS
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STADE MAURICE DUFRASNE 

LIÈGE

LIÈGE É A TERCEIRA MAIOR CIDADE DA BÉLGICA, LOCALIZADA NA REGIÃO DE VALÓNIA. DIVIDIDA PELO 
RIO MEUSE, LIÈGE É FACILMENTE VISITÁVEL A PÉ. APESAR DE NÃO SER TÃO RECONHECIDA QUANTO 

BRUXELAS OU BRUGES, HÁ CULTURA E ATRAÇÕES ESPALHADAS POR TODA A PARTE.

Liège convida a um passeio a pé e, se 
estiver bom tempo, a um passeio de 
barco: são seis euros por 50 minutos. 
Durante a passeata vê-se a ponte mais 
famosa da cidade, a Pont de Fragnée, 
inspirada na ponte Alexandre III, de Pa-
ris. Em Liège é possível visitar o maior 
e mais antigo mercado belga, com um 
quilómetro de extensão, o La Batte. 
Liège possui ainda 8 galerias de arte e a 
Escadaria de Beuren, com 374 degraus, 
que promete uma vista privilegiada 
sobre a cidade.

Em Liège é fácil experimentar típicos 
pratos belgas, que vão além do famo-
so quarteto: batatas fritas, chocolate, 
cerveja e waffles. Os mexilhões com 
batatas fritas, ou as moules frites, são 
o prato nacional. Outra iguaria reco-
nhecida é a Carbonade Flamande, um 
ensopado de carne com cerveja. Sem 
esquecer a sanduíche, um elemento 
essencial para belgas com pouco tempo 
de almoço. Para conhecer os recheios 
tradicionais, uma boa opção é experi-
mentar a Pistolet. 

Como o estádio do Standard de Liège 
fica a cerca de 5 quilómetros do centro 
da cidade, pode ficar-se instalado 
na zona central da cidade, onde há 
diversas opções. Além disso, o Stade 
Maurice Dufrasne fica a cerca de 3,5 
quilómetros da estação de comboio 
Guillemins, ao pé da qual existem vá-
rios hotéis. A partir daí, é possível che-
gar ao estádio de autocarro. Há ainda a 
opção de ficar instalado em Maastricht 
ou Aachen, que estão à distância de 
cerca de 30 minutos.

LOCAIS A VISITAR ONDE COMER ONDE DORMIR

• Liège foi o local de nascimento 
Carlos Magno, o famoso imperador 
do Império Romano;

• Foi a primeira cidade estrangeira 
a receber a grã-cruz da Ordem Nacio-
nal da Legião de Honra, depois de ter 
resistido contra os ataques incessan-
tes dos alemães na Primeira Guerra 
Mundial;

• A cidade belga fica a apenas cerca 
de 30 minutos de Aachen, na Alema-
nha e de Maastricht, na Holanda. É 
possível atravessar as fronteiras num 
rápido passeio de comboio;

• O distrito a que pertence Liège tem 
a particularidade de ter duas línguas 
oficiais: o francês e o alemão, mesmo 
que o alemão seja pouco falado;

• Os adeptos do Standard são famo-
sos pela sua dedicação ao clube.

CURIOSIDADES

30.023 lugares 

Rue de la Centrale 2, 4000
Liège, Bélgica

1909
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EMIRATES STADIUM

LONDRES

LONDRES É A CAPITAL DO REINO UNIDO E A SUA HISTÓRIA REMONTA À SUA FUNDAÇÃO PELOS 
ROMANOS, QUANDO FOI NOMEADA LONDÍNIO. ATUALMENTE, É RECONHECIDA PELA SUA DIVERSIDADE 

CULTURAL E É UM DOS MAIS IMPORTANTES E INFLUENTES CENTROS FINANCEIROS DO MUNDO.

Em Londres, a grande dificuldade é 
escolher o que visitar. Entre os pontos 
obrigatórios encontram-se o Palácio de 
Westminster, a Abadia de Westmins-
ter, a St. Paul’s Cathedral, o Big Ben e 
a Tower Bridge. Imperdível é também 
Piccadilly Circus, um dos lugares mais 
animados da noite na cidade inglesa. 
Para quem tem mais tempo disponível, 
aconselha-se a descoberta do Museu 
de História Natural. Para os mais alter-
nativos, o mercado de Camden Town é 
indispensável.

Embora em Londres se encontre comida 
de todas as regiões do planeta, visi-
tar a cidade é uma boa oportunidade 
de provar os pratos típicos britânicos, 
como o "fish and chips", que inclui peixe 
frito, acompanhado de batatas fritas. 
Obrigatória é, também, para sobremesa, 
a famosa "apple pie", uma torta de maçã 
quente. O “chá das cinco” – uma prática 
que foi popularizada em Inglaterra pela 
princesa portuguesa Catarina de Bra-
gança – deve ser também experimenta-
do. A horas, claro. 

Encontrar o sítio perfeito para dormir 
em Londres depende do orçamento de 
cada um e da sua vontade de conhecer 
algumas das atrações da cidade. Para 
quem pretende ficar perto do Emirates 
Stadium há opções como o Queens Ho-
tel, o Best Western London Highbury ou 
o Hotel Makedonia. Segundo o Booking 
– que se baseia na opinião dos viajan-
tes – o top 3 de hotéis mais centrais 
inclui o hotel 41, o Cheval Three Quays 
e o 51 Buckingham Gate, Taj Suites And 
Residences.

LOCAIS A VISITAR ONDE COMER ONDE DORMIR

• O metro de Londres foi o primeiro 
sistema ferroviário subterrâneo do 
mundo a ser criado. Foi criado em 
1863. 

• Atualmente falam-se mais de 300 
idiomas em Londres, mais do que em 
qualquer outra cidade do mundo;

• Entre várias leis estranhas a vigorar 
em Londres, uma define que é ilegal 
morrer no Palácio de Westminster. 
Não se conhecem as consequências 
da pena;

• Apenas na Savoy Court, em frente 
ao Hotel Savoy, os veículos circulam 
pela direita, ao contrário do habitual;

• A famosa roda gigante, a London 
Eye, conta com 32 cabines, que re-
presentam os 32 distritos de Londres. 
Porém, a superstição falou mais alto 
e não existe a cabine número 13.

CURIOSIDADES

60.260 lugares 

Hornsey Rd, London N7 7AJ,
Reino Unido

2006
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COMMERZBANK-ARENA

FRANKFURT

RECUPERADA DA DEVASTAÇÃO DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, FRANKFURT É ATUALMENTE A 
QUINTA MAIOR CIDADE DA ALEMANHA. CONSIDERADO O CENTRO FINANCEIRO E DE TRANSPORTES DA 

ALEMANHA, A CIDADE É AINDA O MAIOR CENTRO FINANCEIRO DA EUROPA CONTINENTAL.

Para quem visita Frankfurt, é essencial 
passear pelas margens do Rio Main. 
A partir daí, é possível caminhar até à 
Römerberg Platz e conhecer as típicas 
fachadas dos edifícios. Em cima do Rio 
Main, a ponte de ferro é uma das atra-
ções mais conhecidas da cidade. Além 
disso, um dos pontos mais visitados de 
Frankfurt é a casa do escritor e filósofo 
Goethe. Entre os museus, há várias 
opções: o Stadel Museum, o Museu de 
Arquitetura e o Museu da Comunicação 
de Frankfurt.

Com grande foco na carne de porco, 
a cozinha de Frankfurt tem diferentes 
pratos típicos. O Kleinmarkthalle é um 
mercado local onde estes podem ser 
experimentados. Uma das iguarias mais 
conhecidas é o Grüne Soße, um molho 
verde, que serve de acompanhamento. 
Outro prato que pode ser encontrado 
nos cardápios da cidade são costeletas 
de porco, servidas com puré de batatas 
ou pão. Sem esquecer a fina salsicha de 
Frankfurt, que é feita a 100% de carne 
de porco.

Sendo uma cidade de negócios e muito 
movimentada, são várias as opções 
para dormir em Frankfurt, desde hotéis 
perto do aeroporto, ou mais perto do 
centro da cidade. A área fica central 
fica entre a estação Hauptbahnhof, 
que é onde chegam passageiros de 
diversas cidades da Alemanha e de 
toda a Europa e também do Aeroporto 
Internacional de Frankfurt. Através da 
extensa linha ferroviária é fácil chegar 
ao Commerzbank-Arena para assistir 
ao jogo.

LOCAIS A VISITAR ONDE COMER ONDE DORMIR

• Uma em cada três pessoas que 
vive em Frankfurt não é alemã;

• O reconhecido escritor Johann 
Wolfgang von Goethe nasceu em 
Frankfurt a 28 de agosto de 1749;

• O Aeroporto de Frankfurt é o mais 
movimentado da Alemanha e o 
oitavo maior do mundo. Só em julho 
de 2019, passaram pelo aeroporto 
6,9 milhões de passageiros. No total, 
em 2018, o aeroporto acolheu 69,5 
milhões de passageiros;

• A cidade conta com a presença de 
248 instituições bancárias, das quais 
metades são internacionais. 18 dos 
25 maiores bancos do mundo têm 
filiais em Frankfurt;

• Hauptbahnhof, a principal estacão 
de metro de Frankfurt, acolhe diaria-
mente 350 mil passageiros.

CURIOSIDADES

48.500 lugares 

Mörfelder Landstrasse, 362, 60528, 
Frankfurt am Main, Alemanha

1925



09



10

MAIS GUIMARÃES N77 SETEMBRO 2019

GUIMARÃES ARTE E CULTURA
SETEMBRO 2019

AGENDA

OTIM ALPHA
28 DE SETEMBRO, 21H30
CIAJG

A associação cultural Capivara Azul 
continua o “ciclo de músicas do mundo” 
com o artista do Uganda, que atua pela 
primeira vez em Portugal.

POP DELL’ARTE 
21 DE SETEMBRO, 21H30  
Banhos Velhos, Caldelas 

A banda já leva 30 anos de carreira 
e, por agora, continua a colecionar 
admiradores por várias gerações — do 
primeiro disco, “Free Pop”, ao mais 
recente, “Contra Mundum”.

CINEMA: “EM LIBERDADE”, 
DE PIERRE SALVADORI
28 DE SETEMBRO, 21H30
Centro Pastoral de Moreira de Cónegos

O cineasta francês assina uma comédia 
com tom policial que conta uma história 
trágica: Yvonne descobre que o homem 
pela qual se apaixonou não é quem diz 
ser. 

FESTIVAL DE OUTONO DA 
UNIVERSIDADE DO MINHO 
DE 19 A 21 DE SETEMBRO 
Guimarães e Braga

Concertos de Paraguaii, Captain Boy, 
Marta Ren e Bed Legs, para além 
de saraus culturais, marcam a 10ª 
edição do evento que une os campi de 
Azurém e Gualtar. 

ORQUESTRA DO NORTE 
21 DE SETEMBRO, 21H30
Espaços Criativos, Brito 

A descentralização da cultura musical 
define a Orquestra do Norte, fundada 
em 1992. O grupo de música erudita já 
fez mais de três mil espetáculos. 

AT THE STILL POINT OF THE 
TURNING WORLD
17 DE SETEMBRO, 21H30
Centro Cultural Vila Flor

Peça musical de Joana Gama e Luís 
Fernandes para o Westway Lab 
apresentado com um ensemble de 
músicos clássicos.

COMPANHIA NACIONAL DE 
BAILADO: ANNETTE, ADELE 
E LEE E MADRUGADA
14 DE SETEMBRO, 21H30
Centro Cultural Vila Flor

Dois espetáculos de dança numa só 
noite. A nova criação de Rui Lopes 
Graça chama-se "Annette, Adele e Lee", 
mas esse é o nome de três bailarinos 
que dançarão ao som dos seus colegas 
de sapateado. Já "Madrugada", de Victor 
Hugo Pontes, é a euforia, o cansaço, a 
exaustão, o estado transe de uma noite 
irrequieta. 

ANAMNESIS – MEMÓRIA 
TÊXTIL 
ATÉ 05 DE OUTUBRO 
Convento de Sto. António dos Capuchos

Uma exposição que resulta de três 
residências artísticas, no âmbito do 
projeto europeu “Magic Carpets”.
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OS ROSTOS DO
MEU BAIRRO 
DE 20 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO  
Fraterna

A exposição mostra o resultado do 
trabalho do fotógrafo Hugo Delgado, 
que passou três meses a conhecer 43 
crianças e jovens de Atouguia e Gondar, 
em Guimarães.
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Rua de Azemel, 4806-909 Caldelas - Guimarães (junto ao centro grossista das Taipas)

WWW.TAILAR.COM

253 479 950  /  964 737 672  /  253 479 959geral@tailar.com
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Rua de Azemel, 4806-909 Caldelas - Guimarães (junto ao centro grossista das Taipas)

WWW.TAILAR.COM

253 479 950  /  964 737 672  /  253 479 959geral@tailar.com
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Ser-se abandonada, por vezes, é uma 
ventura. Enquanto cuidamos das nos-
sas perdas, pode ser que os nossos 
eus voltem, pé ante pé, para dentro 
de nós.

Paul Auster é, para mim, um dos 
grandes da literatura norte-americana 
contemporânea.

Alia três das características que mais 
aprecio: A dimensão cinematográfica 
que consegue conferir às suas cria-
ções, a construção de narrativas em 
formato Matrioska (que nascem umas 
no interior das outras, entrecruzan-
do-se, no decorrer da acção) e, ainda, 
- talvez a mais importante – a origina-
lidade, quer ao nível do conteúdo, quer 
ao nível da forma.

Pensei Que O Meu Pai Era Deus é, 
talvez, a obra mais atípica do autor, 
que inicia com uma humilde e genuína 
confissão:

Nunca foi minha intenção fazer isto. 
O National Story Project surgiu por 
acidente e, se não fosse um comentá-
rio da minha mulher à mesa de jantar 
(…) a maior parte dos textos deste livro 
nunca teriam sido escritos. (…) Daniel 
Zwerdling, o anfitrião de Weekend 
All Things Considered perguntou-me 
se estaria interessado em colaborar 
regularmente no programa. (…) A minha 
participação consistiria em contar his-
tórias. (…) Foi a minha mulher, Siri, que 
virou tudo de pernas para o ar. Nessa 
noite, mal lhe falei da curiosa proposta 
da NPR, Siri fez-me uma sugestão que 
alterava por completo o sentido dos 
meus pensamentos. (…) Não tens de ser 
tu a escrever as histórias, disse-me ela. 
Diz às pessoas que se sentem a uma 
mesa e que escrevam as suas próprias 
histórias. Podem mandá-las para ti e 
depois tu lês as melhores na rádio. Se 

OS LIVROS TÊM MUNDOS DENTRO

PENSEI QUE O MEU PAI ERA 
DEUS, PAUL AUSTER
TEXTO: GABRIELA CUNHA • FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

Os livros também têm estações. 
Tão definidas, como aquelas que 
pautam o ano.

Alguns – os invernosos -  obrigam-
-nos a vestir um casaco, outros 
– os primaveris -  trazem consigo o 
suave aroma floral. Os veraniços - 
sabem a algodão doce e aquecem 
a alma. E, depois, há os outros – os 
outonais - que conseguem atingir a 
plena sinestesia: aquecem-nos, com 
o odor da lareira e o sabor das cas-
tanhas, fazem cair as folhas alaran-
jadas, das diferentes camadas que 
nos compõem (em jeito de convite à 
introspecção) e ainda nos incitam a 
vestir o tal casaco metafísico.

O meu imaginário padece desta dis-
lexia sensorial, em que a esquerda é 
roxa, a direita é amarela, os dias da 
semana têm formas geométricas e 
os livros têm estações.

Convido-vos a acompanharem-me 
nesta viagem temporal (em torno 
das estações do ano), mas também 
espacial, porque os livros, esses, 
têm mundos dentro.

OS LIVROS TÊM MUNDOS DENTRO

houver pessoas suficientes a mandar 
histórias, pode ser que o projecto se 
converta em algo de extraordinário. 
Foi assim que nasceu o National Story 
Project.

E foi no seguimento do National Story 
Project que nasceu este singular livro, 
onde estão reunidas todas as marcan-
tes histórias de vida (desde as mais 
caricatas, às mais dramáticas), que 
chegaram às mãos de Auster, compon-
do um amplo mosaico, que retrata, na 
perfeição, a essência da americanidade.

Recordo-me de ter lido este livro, há 
uns bons anos atrás, e de, ainda hoje, 
guardar alguns destes relatos (que se 
subdividem em diferentes temáticas) 
debaixo da pele. Sinal de que, não só, 
estamos perante fascinantes pedaços 
de vida(s), como também de um exímio 
contador de histórias.

Recomendo, em particular, a todos 
os que conseguem ver (com um certo 
deslumbramento) além da mundanida-
de do banal quotidiano.

www.smiity.com
info@smiity.com

* smiity é a APP que apresenta informação local e contextual através da interação com a tecnologia Apple iBeacon e Google Eddystone.

1. Instale a APP
2. Ative o Bluetooth
3. Viva a cidade!

Download Gratuito:

CIDADES INTELIGENTES
SÃO CIDADES INTERACTIVAS
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Foi em ambiente festivo que a iGeeks, 
a loja de produtos novos e seminovos 
da Apple em Guimarães, inaugurou 
as novas instalações. “A inauguração 
correu muito bem. Tanto a festa como 
a aderência dos clientes, traduzida 
nas visitas que tivemos”, começa por 
afirmar Júlio Ribeiro, gerente da loja, à 
Mais Guimarães.

Num mercado onde os preços são 
elevados para a realidade do mercado 
português, tendo em conta o valor dos 
novos iPhones e o salário mínimo no 
nosso país, a iGeeks apresenta-se como 
uma alternativa bastante atrativa para 
o público: “damos a possibilidade aos 
clientes de poderem adquirir um iphone 

com cerca de 15 dias ou mês, alguns 
deles sem uso, mas sim de exposição, 
por 200 ou 300 euros mais barato. Nos 
novos também tentamos combater os 
preços das grandes superfícies, quase 
200 euros mais barato, com dois anos 
de garantia. Tudo é tratado da forma 
mais legal e correta possível. A nossa 
diferença é que não queremos ganhar 
tudo de uma vez e tentamos ao máximo 
cortar nas nossas margens, dando ao 
cliente a possibilidade de comprar um 
aparelho de uma marca super desejada, 
de uma forma mais apelativa”, explica 
Júlio Ribeiro.

A iGeeks tem tido um crescimento 
sustentado e as novas instalações 

Alameda Dr. Alfredo Pimenta 204/A Loja 1, 4810-420 Guimarães  •  Tlf: 925 399 444
www.igeeks.pt  •  Instagram: igeeks16  •  Facebook: /igeeks16  •  geral@igeeks.pt 

IGEEKS INAUGUROU
NO CENTRO DE GUIMARÃES

são mais um passo firme da empresa 
vimaranense, que surgiu de uma espécie 
de “brincadeira”. “Começou tudo através 
de uma ‘brincadeira’, na compra de um 
telemóvel, depois de ter partido o de 
uso pessoal. Comprei numa plataforma 
de venda de produtos usados e, nessa 
mesma hora, coloquei-o novamente à 
venda. No dia seguinte já o tinha vendido 
e consegui ganhar alguma coisa com 
isso. A partir daquele momento pensei 
que podia ganhar alguns trocos”, diz Júlio, 
que lembra os passos seguintes: “a partir 
daí comecei a fazer alguns negócios 
pontuais, mas ao fim de um mês convidei 
um familiar para meu sócio e ao fim de 
seis meses já estávamos a trabalhar com 
fornecedores europeus. Fomos sempre 
evoluindo, ao ponto de, ao fim de cerca 
de dois anos e meio depois, estarmos a 
abrir a primeira loja física”.

A empresa oferece aos clientes um 
serviço premium com entregas rápidas, 
envios, reparações, aceitação de 
retomas e apoio ao cliente. Quer online, 
quer presencialmente, o cliente encontra 
também uma vasta gama de acessórios. 
Tudo isto na cidade berço.
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MANUEL DE OLIVEIRA APRESENTA NO PRÓXIMO DIA 21 DE SETEMBRO, NO CENTRO CULTURAL VILA 
FLOR, O SEU MAIS RECENTE PROJETO. CHAMA-SE [ENTRE] E SUCEDE A IBERIA LIVE, UM PROJETO 

INTERESSANTÍSSIMO QUE ESTE GUITARRISTA VIMARANENSE TEVE EM 2016. 

O que podemos esperar deste [ENTRE] 
(apresentado no CCVF)?

Esperamos um concerto especial, 
por ser um concerto em casa. É um 
concerto que vai ter dois convidados 
muito especiais: a Sandra Martins no 
violoncelo e o João Frade. Inicialmente 
estava para ser o percurso normal dos 
discos, que é primeiro ir a estúdio e só 
depois levá-lo para o palco. Mas, tendo 
em conta o caráter muito pessoal e 
muito intimista deste projeto, optamos 
por fazê-lo ao contrário. Vamos gravar 
todos os concertos e este não será 
exceção.

Pelo nome do próprio projeto, 
podemos considerar que é um convite 
aos amigos, músicos e público a 
participarem nesta festa e nesta 
alegria de partilharem consigo estes 
momentos musicais?

O [ENTRE] vem precisamente dessa 
reflexão. Grande parte deste trabalho 
tem temas a solo, para além das 
participações especiais. E uma das 
coisas que eu sentia, dentro do 
estúdio, era que faltava público. Eu 
sentia que estava a tocar em frente ao 
espelho quase. Este [ENTRE] só existe, 
de facto, se existir eu como artista 
e alguém do outro lado em tempo 
real eu acho que ganha um carácter 
emocional completamente diferente. 
É esse fio condutor, esse fio que me 

“ESPERAMOS 
UM CONCERTO 
ESPECIAL, 
POR SER UM 
CONCERTO EM 
CASA”

“GUIMARÃES 
É UMA CIDADE QUE TEM 
MUITA OFERTA CULTURAL”
TEXTO: ELISEU SAMPAIO E DIOGO BASTOS • FOTOGRAFIAS: JOÃO BASTOS

liga ao público e a outros artistas que 
participam neste trabalho.

O Manuel da Oliveira tem um percurso 
muito particular, em que constrói a 
sua carreira a solo, com a sua guitarra 
literalmente debaixo do braço e de 
quando em vez surge num projeto em 
que outros grandes músicos aparecem 
consigo. São projetos todos muito 
diferentes uns dos outros. Porquê?

A minha maneira de estar na música 
é um pouco deixar que a vida traga 
esses momentos. Há uma coisa que 
eu gosto muito de facto e que acho 
que é uma particularidade, que é 
de trocar experiências com outros 
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músicos, também sobre o ponto de 
vista de aprender, porque, eu como 
autodidata, a minha aprendizagem é 
muito essa troca com outros músicos, 
outros compositores. Quando tenho 
interesse e quando me identifico de 
alguma maneira com um músico ou 
um artista eu vou procurar ter com ele/
ela e tentamos sempre fazer alguma 
coisa. Às tantas, por aí, poderá ser a 
origem desta variedade de coisas que 
vou fazendo.

Acha que esse projeto é acarinhado 
pelo público vimaranense? À medida 
da dimensão que consegue fora de 
Guimarães.

Guimarães é uma cidade que tem 
muita oferta cultural e, às vezes, não há 
espaço para as pessoas comunicarem 
de uma forma muito massificante, nem 
é muito a intenção deste projeto. Mas à 
medida que as pessoas vão descobrindo 
que há um dia por mês, naquele local, 
que podem ver uma coisa nova e 
exclusiva e original, num ambiente 
sempre muito intimista, próximo dos 
artistas, as pessoas gostam e voltam. 
Eu tenho tido esse feedback porque 
este projeto, apesar de ser um projeto 
que é realizado dentro de um hotel, 
é um convite também à comunidade 
para ir ao hotel. E acaba por ser muito 
interessante, nomeadamente este 
cruzamento entre aqueles que são os 
locais e os hóspedes, gente de vários 

países que acabam por ser um ponto 
de encontro interessante de troca e de 
interação.

Espera casa cheia certamente no dia 
21 de setembro, dia onde apresentará 
o [Entre] no CCVF, e espera também 
que as pessoas venham apoiar 
uma instituição muito querida de 
Guimarães que é beneficiada com este 
espetáculo que vai aqui dar.

Verdade, eu espero casa cheia. A 
instituição Casa da Criança, que 
é uma instituição pelo qual tenho 
muito carinho e uma causa que me 
emociona, principalmente por isso, 
porque trata de crianças que não 
têm família, ou que tem, mas que 
não estão nas melhores condições. Já 
algum tempo que eu tinha vontade de 
procurar dar o meu contributo a esta 
instituição e surgiu esta oportunidade. 
Espero contar convosco.

“GRANDE 
PARTE DESTE 
TRABALHO 
TEM TEMAS A 
SOLO, PARA 
ALÉM DAS 
PARTICIPAÇÕES 
ESPECIAIS”

Manuel José Bastos de Oliveira nasceu a 07 
de julho de 1978, em Guimarães, onde desde 
cedo aprendeu a tocar guitarra com o seu 
pai, Aprígio Oliveira. De percurso autodidata, 
procurou viajar e estar em contacto com 
outras culturas fortes da guitarra, como o 
Flamenco, a música sul americana e o Fado. 
Gravou o seu primeiro EP em 1997, "Praça de 
Santiago", e em 2002 o seu primeiro álbum 
de originais, "Ibéria".
Com um vasto percurso internacional, é um 
dos mais prolíficos guitarristas contem-
porâneos. No seu currículo destaca-se a 
edição internacional do álbum "Amarte" e a 
presença em alguns dos mais importantes 
festivais europeus, tais como o Emociona 
Jazz (Espanha) e o Couleurs Jazz (França). 
Do seu percurso ainda se pode destacar 
um projeto da sua autoria intitulado de 
"Muxima – Homenagem a Duo Ouro Negro" 
e participações especiais em Moda Impura 
e em "Que Fado é este que trago", com o 
fadista Hélder Moutinho.

BIOGRAFIA
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ANA GARCIA MARTINS, CONHECIDA COMO "A PIPOCA MAIS DOCE", PREPARA-SE PARA INICIAR A SUA 
PRIMEIRA TOUR COMO COMEDIANTE. A BLOGGER VAI PERCORRER O PAÍS COM UM STAND-UP A 
SOLO DESIGNADO "AGORA DEU-ME PARA ISTO”. O SÃO MAMEDE CAE, EM GUIMARÃES, SERÁ PALCO 
DO ESPETÁCULO A 28 DE SETEMBRO. O MAIS GUIMARÃES ESTEVE À CONVERSA COM ANA GARCIA 
MARTINS, QUE DESVENDOU ALGUNS DOS TEMAS QUE SERÃO DESTACADOS NO ESPETÁCULO.

Jornalista, blogger, escritora… Como é 
que surgiu o stand-up na sua vida?

Por um mero acaso. Sempre fui 
consumidora de stand-up, sempre gostei 
muito de humor, mas não me imaginava 
a subir a um palco. Há uns anos 
convidaram-me para participar no roast à 
SIC Radical e, desde então… 

O que é que a atrai mais nessa área?

Eu venho das redes sociais. Criei um 
blogue há 15 anos e, ao início, tinha 
imensa liberdade para escrever o que 
quisesse, da forma que quisesse. De 
uma forma geral, as pessoas percebiam 
que eram só piadas, que não havia o 
intuito de ofender ninguém. Entretanto, 
mudou tudo, o escrutínio tornou-se 
muito maior, assim como a vontade de 
implicar e de estar constantemente à 
procura de motivos de indignação. Isto 
faz com que eu esteja constantemente a 
praticar autocensura e a tentar perceber 
com o que é que as pessoas se vão 
chatear a seguir. É um processo muito 
cansativo para quem vive da produção 
de conteúdos baseados no humor. 
No stand-up comedy não sinto essas 
limitações, pelo contrário. Sinto que voltei 
à génese do blog, quando podia escrever 
sem grandes filtros, porque quem vai ver 
um espetáculo sabe que são só piadas, 
não tenho de estar sempre a justificar-
me. Por outro lado, gosto muito da 
sensação de fazer rir outras pessoas.

Que temas irá abordar no espetáculo?

Pegando um pouco naquilo que disse 
há pouco, de sentir que no stand-up 

"NO STAND-UP 
TENHO
MUITA MAIS 
LIBERDADE 
CRIATIVA"
TEXTO: MAFALDA OLIVEIRA • FOTOGRAFIAS: JOÃO BASTOS

tenho muito mais liberdade criativa 
e humorística, vou aproveitar este 
espetáculo para pegar em muitos 
dos temas com os quais já vai sendo 
complicado brincar. No fundo, vou fazer 
uma viagem pelos meus “odiozinhos” 
de estimação, que tanto podem ser 
coisas pequenas, como pessoas que 
estacionam em segunda fila, como coisas 
maiores, como  a maternidade.

Quais são os principais desafios para as 
mulheres no mundo da comédia?

O stand-up é um meio tradicionalmente 
masculino, porém, há cada vez mais 
mulheres a aderir. Mas, mais do que 
querer ver mais mulheres ou mais 
homens ou palco, eu quero ver pessoas 
com piada, sou pela meritocracia. Ou, 
neste caso, pela “humorocracia”, um 
termo que eu inventei agora. Dito isto, 
sinto que ainda há alguma resistência por 
parte do público em ver mulheres a atuar. 
Parece que vão sempre de pé atrás, do 

género “vamos lá ver se esta diz alguma 
coisa de jeito”. Por outro lado, é mesmo 
que não seja de forma implícita, sinto que 
às mulheres ainda são impostos alguns 
limites em termos de linguagem ou dos 
temas abordados. Um homem dizer 
asneiras em palco é só um dia normal, se 
for uma mulher já é vulgar. Mas pronto, 
de uma forma geral acho que estamos 
no bom caminho.

Alguns espetáculos da sua tour já estão 
esgotados, como em Lisboa, Almada, 
Estoril… Como encara esta reação do 
público?

Com surpresa, muita ansiedade e algum 
terror! Ainda me custa um bocadinho 
assimilar que há pessoas que pagam 
para me ver, quanto mais ter casa 
cheia. É uma responsabilidade, espero 
não defraudar ninguém. Mas, caso isso 
aconteça, não vale a pena pedirem a 
devolução do dinheiro, já investi tudo em 
calmantes.
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SR, PROPRIETÁRIO DURANTE 11 ANOS AJUDEI VÁRIAS FAMÍLIAS COM A VENDA E COMPRA DE CASA, 
FI-LO SEMPRE COM UM GRANDE SENTIDO DE RESPONSABILIDADE ACREDITANDO QUE PODERIA FAZER 

A DIFERENÇA NA VIDA DOS MEUS CLIENTES.
COM A MESMA DETERMINAÇÃO E VISÃO TENHO RECRUTADO PARA O MEU ESCRITÓRIO

COLABORADORES QUE COMO EU TENHAM A MESMA VISÃO DESTE NEGÓCIO. 
ACREDITAMOS QUE PODEMOS FAZER UM TRABALHO DIFERENCIADOR NA HORA DE COMPRA OU 

VENDER CASA POIS ESTA É UMA DAS ETAPAS MAIS IMPORTANTES NA VIDA DE UMA FAMÍLIA

SE ESTÁ PENSAR EM VENDER OU COMPRAR CASA FALE COM UMA EQUIPA COM PROVAS DADAS.

ADRIANO CARVALHO
BROKER / DIRETOR 

REMAX PATRIMÓNIO

Faça-nos uma visita,
estamos no escritório na estação de comboios

Rumos & Caminhos - Mediação Imobiliária, Lda AMI 16073
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TEXTO: NUNO RAFAEL GOMES • FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

Os amigos e a família disseram-lhes: 
“Vocês são malucos!” E eles, de malas 
feitas, casa e carro vendidos e uma 
imensa vontade de conhecer o mundo, 
fizeram-se ao caminho. Liliana Freitas 
e Nuno Neto partiram, para uma 
viagem com a duração e um ano, a 18 
de junho de 2018. Voltaram a Portugal 
a 26 de junho passado. Ele teve uma 
empresa do ramo cutileiro durante 
15 anos; ela trabalhava na área do 
controlo de qualidade e produção. Aos 
36 e 37 anos, respetivamente, como 
se larga uma vida estável para viajar? 
“Não é de um dia para o outro. Pla-
neamos isto durante, mais ou menos, 
dois anos”, conta Liliana. “Chegou uma 
altura em que pensamos: ‘É agora ou 
nunca.’” E foi. Hoje em dia, já por Gui-
marães, aproveitam para descansar, 

“porque viajar acaba por cansar”, diz 
Nuno. Partilham, agora, as memórias 
na página do Facebook “Do Berço To 
The World”.  

Mas o repouso por cá é temporário: 
voltarão a levantar voo este mês. Por 
enquanto, concentremo-nos nas via-
gens já realizadas. A lista contempla 17 
países, aos quais se juntam as regiões 
autónomas de Hong Kong e Macau, e 
(quase) todos os destinos localizam-se 
no continente asiático. Malta e Grécia 
“para começar” e como meio para 
chegar à Ásia. Fazem parte da checklist 
margens tão distintas entre si como 
Myanmar, Laos, Vietname, Japão, Cam-
boja ou esse segredo que é a Coreia do 
Norte. 
Garantem que a viagem “foi low cost” e 

feita com tempo. “Era importante para 
nós apreciar e conhecer a vida de cada 
sítio”, referem. Por isso, para além do 
avião, moveram-se entre países “em 
autocarros, comboios e até de barco” — 
referem, a título de exemplo, “a viagem 
por terra do Vietname para o Camboja”. 
Não raras vezes optaram por dormir 
nos bancos dos autocarros. Se isso 
cansa? “Sim.” “Mas o objetivo não era 
relaxar”, aponta Liliana. 

E, por vezes, a viagem pregou-lhes 
umas partidas. “Mas nada de grave”, 
tranquilizam. Cada um teve “direito” 
a uma visita ao hospital e estavam “a 
bordo de um barco” quando se deu 
“um terramoto de magnitude 7,2” na 
Indonésia. E não esquecem da vez que 
caíram de uma mota: “Estavamos rir 

ENTRE AVIÕES, AUTOCARROS E MOTAS, 
NUNO E LILIANA CONHECERAM A ÁSIA 

"ERA 
IMPORTANTE 
PARA NÓS 
APRECIAR E 
CONHECER A 
VIDA DE CADA 
SÍTIO "
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"NÃO VAIS 
MUDAR A 
FORMA DE 
PENSAR 
DE UMA 
POPULAÇÃO 
SÓ PORQUE 
NÃO 
CONCORDAS 
COM ALGO"

e tombamos”, brinca Liliana. Essa foi 
uma das 42 motas que alugaram — e, 
quando se encontraram com o Mais 
Guimarães para desfiar esta aventura, 
traziam, precisamente, um capacete. 

Para eles, foi uma espécie “de curso in-
tensivo de política internacional” — das 
questões ditatoriais da Coreia do Norte, 
“um lugar bastante limpo”, ao contro-
lo digital a que os cidadãos da China 
são sujeitos, passando pela herança 
de resistência que ficou em Timor. E, 
claro, a prática de “turismo responsá-
vel”: “Em viagem, acho que devemos 
ajudar os locais”, reflete Nuno. “Dormir 
em estabelecimentos locais, fazer a 
alimentação em restaurantes locais.” 
E isso implica, para existir uma maior 
proximidade, “aprender algumas pala-

vras da língua, como o ‘bom dia’”, indica 
Liliana.  

Respeitar e adaptar-se à cultura local 
— “não vais mudar a forma de pen-
sar de uma população só porque não 
concordas com algo”, atira Nuno — são 
dois dos conselhos que deixam a quem 
lhes quiser seguir os passos. Para além 
disso, é importante “ir de mente aberta, 
ter em conta o orçamento e partir à bo-
leia”. Se eles são malucos? Pelo menos 
estão a conhecer o mundo.  
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Na semana passada, realizei uma 
viagem de comboio do Porto a Lisboa 
que chegou com 1h30 de atraso. Tenho 
direito a alguma indemnização?

Há um conjunto de direitos dos passa-
geiros de transporte ferroviário que se 
aplica a todas viagens realizadas entre 
países da União Europeia. 

Os países europeus podem optar por 
também aplicar esses direitos às viagens 
de comboio internas: alfa pendular, inter-
cidades, urbanos, regionais e inter-regio-
nais, bem como às viagens internacio-
nais com partida ou chegada num país 
que não pertence à UE.

Em caso de chegada ao destino com 
atraso de pelo menos 1 hora, tem direito 
a desistir da viagem e exigir o reembolso 
ou a realizar a viagem na próxima opor-
tunidade, incluindo transporte alternati-
vo se o serviço tiver sido suspenso. 

Se optar por seguir viagem poderá ter 
direito a uma indemnização igual a 25% 
do valor do bilhete se o comboio tiver 1 
a 2 horas de atraso e a 50% do valor do 
bilhete se o atraso for superior a 2 horas.

No entanto, não recebe qualquer indem-
nização se tiver sido avisado do atraso 
antes de comprar o bilhete. Também não 
há indemnização quando o valor a pagar 
seja igual ou inferior a €4 e se for titular 
de uma assinatura ou passe.

Se comprou um bilhete, mas afinal não 
irá realizar a viagem por motivo alheio 
ao operador, por exemplo, por motivo 
de doença, trabalho ou porque simples-
mente desistiu de realizar a viagem ad-
quirida, tem direito a receber 75% do seu 
valor desde que cumpra determinados 
prazos. Se o bilhete comprado tem lugar 
reservado, como é o caso dos transpor-
tes de longo curso, terá de solicitar o 
reembolso com 3 horas de antecedên-
cia em relação à hora da viagem. Se se 
tratar de transporte regional e inter-re-
gional basta solicitar o reembolso com 
30 minutos de antecedência. Tenha em 
atenção que os bilhetes comprados com 
desconto, por norma, não são reembol-
sáveis. 

Sempre que haja um atraso superior 
a 30 minutos imputável ao operador, 
tem direito a exigir o reembolso total do 
bilhete, desistindo da viagem.

DIREITOS DOS PASSAGEIROS 
DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO

ESPAÇO DO CONSUMIDOR

FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

Para além da indemnização que pode 
exigir em caso de atraso, também pode 
ser compensado por outros danos que 
possa ter tido na sequência do cance-
lamento ou atraso da viagem, imputá-
veis ao operador. Nestes casos, terá de 
provar quais os prejuízos que teve e o 
respetivo montante. Em serviços cuja 
distância é superior a 50 km, o valor da 
indemnização tem como limite o corres-
pondente a 100 vezes o valor do bilhete, 
sujeito ao limite máximo de € 250. Nos 
restantes serviços, a indemnização tem 
como limite até 25 vezes o valor do título 
pago. 

Não há lugar a indemnizações se o atra-
so ou cancelamento se dever a catás-
trofes naturais, greves, obras, incêndios 
ou ocupação da via por pessoas, animais 
veículos ou coisas. 

Por fim, se um passageiro ficar ferido 
ou falecer num acidente de comboio, o 
próprio (ou os herdeiros) tem direito a 
uma indemnização.

No caso apresentado, se o motivo 
do atraso for da responsabilidade da 
empresa de transporte, terá direito a 
25% do valor do bilhete. Se tiver tido 
outros prejuízos, terá ainda direito a um 
máximo de 250 euros de indemnização 
desde que apresente os comprovativos 
junto do operador.

Se pretender esclarecer esta ou outras 
questões poderá contactar-nos na Ave-
nida Batalhão Caçadores 9, em Viana do 
Castelo, através do 258 821 083 ou para 
o endereço de correio eletrónico deco.
minho@deco.pt.
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ENTREVISTA

EMÍLIA LEMOS 
O DIA 01 DE SETEMBRO É UM DOS SEUS 
FAVORITOS. "É UMA NOVA VIDA."
A ESCOLA É CASA. OLHA PARA OS 
ALUNOS COMO SE FOSSEM SEUS 
FILHOS. NÃO HÁ CRIANÇA QUE SAIA DA 
SUA SALA DE AULA SEM PERCEBER A 
MATÉRIA — E AS NOVAS TECNOLOGIAS 
DÃO UMA (GRANDE) AJUDA.  

© JOÃO BASTOS
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EMÍLIA LEMOS É PROFESSORA "HÁ CERCA DE 20 ANOS". OS ANTIGOS ALUNOS RECONHECEM-NA 
NA RUA. "FICA UM CARINHO PELO PROFESSOR DO PRIMEIRO CICLO." A PROFESSORA MI, COMO LHE 

CHAMAM OS ALUNOS, FAZ POR ISSO. 

Há quantos anos se dedica a ensinar 
os mais novos?

Sou professora há cerca de 20 anos. 
Comecei a carreira mais tarde, a nível 
de ensino. Foi a minha primeira e, 
até à data, única profissão. Tive uns 
projetos nada significativos antes. Digo 
que comecei mais tarde porque tomei 
a opção de formar família primeiro 
e, depois, decidi concluir o ensino 
secundário. Como tinha esta paixão 
pelo ensino, resolvi tirar a licenciatura 
na área. 

E foi sempre esta a profissão que quis 
exercer? Ou o destino trocou-lhe as 
voltas?

Tinha outros projetos de vida, sim. A 
minha profissão de sonho, antes, era na 
área da medicina. Só que, lá está, a vida 
dá as suas voltas. Houve dificuldades 
de ingresso na altura e o facto de ter 
formado família levou-me a optar pela 
área do ensino, de que sempre gostei 
muito. Talvez tenha canalizado esse 
meu sonho para as minhas filhas, que 
seguiram essas pisadas. Mas abraço, 
como todo o meu ser, a profissão que 
escolhi e que desempenho.

Como foi o seu caminho até aos dias 
de hoje? Sei que está, neste momento, 
a tirar um mestrado relacionado com a 
profissão. 

Quando iniciei carreira, e como 
acontece com qualquer professor 
nesse período, fui colocada noutra 
cidade, em Leiria. Mas a minha carreira 
tem sido, quase na totalidade, em 
Guimarães, já que regressei e estive 
sempre a trabalhar nesta zona [do 
agrupamento de Escolas João de Meira]. 
Entretanto, tirei uma especialização 
em Necessidades Educativas Especiais 
e trabalhei muitos anos nessa área. 
Trabalhei cerca de dez anos na Escola 
João de Meira sempre no domínio das 
necessidades educativas especiais. 
Talvez por imperativos que não meus, 
mas da DGES. Deixe-me explicar: a 
minha formação é em Educação Física 
e estou vinculada ao primeiro ciclo, que 
foi a oportunidade que surgiu na altura. 
Com essa especialização, fui destacada 
para a área das necessidades de 
ensino especial. Houve uma altura 
em que esse destacamento não foi 
autorizado e então acabei por vir para 
esta escola [a E.B 1 Oliveira do Castelo], 
onde estou há cinco anos como titular 

de uma turma. Fui ficando por aqui e 
gostei. Agora estou a fazer mestrado 
em Administração Escolar, sim. Como 
professora, tenho de estar sempre a 
atualizar os meus conhecimentos. 

Portanto, toda o seu percurso 
académico vai ao encontro do ensino. 
Mas, como referiu, a sua formação de 
base é em Educação Física, para além 
da especialização em Necessidades 
Educativas Especiais. Tornar-se 
professora também significa um 
cruzamento entre o sonho antigo da 
medicina, de cuidar dos outros e do 
seu bem-estar?

Sim, sim, tem a ver. E principalmente 
para estar ligada às crianças, já que 
a minha área, na medicina, seria a da 
pediatria. Está tudo ligado. E uma das 
minhas filhas tirou, precisamente, essa 
especialização. Tudo para trabalhar com 
crianças e jovens, sim.

Trabalhar com crianças hoje é muito 
diferente de quando iniciou a sua 
carreira? A evolução da tecnologia 
serão um fator de mudança, presumo. 

Sempre fui muito ligada às novas 

"ABRAÇO,
COM TODO O MEU SER,

A PROFISSÃO QUE ESCOLHI"
TEXTO: NUNO R. GOMES • FOTOGRAFIAS: JOÃO BASTOS
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tecnologias. Sou apaixonada por essa 
área. E mesmo no que diz respeito às 
necessidades educativas especiais, 
utilizam-se esses recursos. As 
aplicações, por exemplo, cativam muito 
as crianças, que aderem muito aos 
computadores e aos tablets. E, claro, 
pesquisei muito sobre essa área a nível 
pedagógico e consegui cativar. Resulta 
com os alunos, mas com moderação. 
Hoje em dia há uma oferta enorme que 
ajuda o professor. Por isso, sou fã das 
novas tecnologias e tenho sempre uma 
lista de projetos na escola que tratam o 
tema, para além das áreas curriculares. 
Com esses projetos, trabalho todas 
as áreas e penso que desenvolve a 
criatividade e autonomia dos alunos.

Trabalhando com crianças, leva 
a investigação que faz a nível da 
pedagogia para a vida fora da escola?

Tenho duas netas que, infelizmente, 
vivem em Coimbra. Acompanho-
as sempre que posso. A mais velha 
vai para o primeiro ano agora e fui 
trabalhando com ela. É aquela coisa da 
“avó-professora”, sabe? Ela costuma 
perguntar como se escreve isto ou 
aquilo. Mas prefiro falar com ela sobre 
valores: como deve estar numa sala 
de aulas, por exemplo, ou promover a 
importância da escola e da educação. 
E é importante  passar a mensagem de 
que e a escola é um sítio para se estar 
feliz.
De que forma é que a Emília procura 
contribuir para a felicidade dos 
alunos, independentemente dos seus 
resultados escolares?

Um aluno tem de ser feliz. O meu 
objetivo é contribuir para isso. Mas 
é muito fácil ser professora de bons 
alunos. É fácil, mesmo. O desafio é, nas 
turmas heterogéneas, ter de procurar 
mais estratégias para os alunos com 
dificuldades as superarem. E o que 
interessa é o esforço que o aluno 
faz. Como professora tento sempre 
incentivar mais. Por isso, como vê, as 
mesas da sala de aula estão dispostas 
para que os alunos trabalhem em 
grupo. E utilizo a aplicação Classdojo 
que incentiva o trabalho colaborativo. 
Cada grupo tem um aluno com mais 

"NÃO LEVO OS 
PROBLEMAS 
DE CASA PARA 
A SALA DE 
AULA."

capacidades, por assim dizer, para 
ajudar outros que tenham mais 
dificuldades. Tem surtido muito efeito. 
Sentem-se todos mais responsáveis, 
porque fazem trabalhos em conjunto.
 
O trabalho na sala de aula passa, 
portanto, pela entreajuda. Com a ajuda 
da tecnologia, sempre.
 
Sim, é exatamente isso, a todos os 
níveis e áreas disciplinares. Nesta sala 
há espaço para dramatizações, por 
exemplo. E sim, temos uma escola 
bem equipada a nível tecnológico, 
é formidável. As novas tecnologias 
despertam os alunos, que ficam mais 
motivados para trabalhar. E se eles 
sentem que estão a aprender, ficam 
contentes e, portanto, felizes. 

Como professora primária, transmite 
conhecimentos de diversos temas. Não 
é desgastante? 

Não, nada! Temos um horário de sete 
ou oito horas semanais de português e 
matemática. Todos os dias começamos 
por português e matemática, que 
necessitam de maior concentração. 
Depois, temos o Estudo do Meio, que 
os alunos adoram. Para os mantermos 
atentos, as aulas não podem ser muito 
expositivas. Têm de ser dinâmicas, 
para os cativar, como as expressões. 
Trabalhamos diversos temas, também: 
a fruta, o dia do pijama, a internet, 
entre outros. Há diversas formas de 
dar os conteúdos. Como é óbvio, vejo 
que, por vezes, eles não entendem os 
conteúdos. Porquê? Porque os 
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programas são muito extensos e estão 
desatualizados. Estão desfasados da 
faixa etária, são muito complexos... 
Mas temos de os dar. Explico, explico 
e explico e só desisto quando todos os 
alunos percebem. Todos os alunos têm 
direito ao conhecimento e ao saber.

Ao longo destes 20 anos terá formado 
centenas de crianças. Costuma vê-los 
por aí? 

Vejo e eles reconhecem-me, abordam-
me. Penso que fica sempre um carinho 
pelo professor do primeiro ciclo. 
Costumo dizer que os meus alunos são 
como meus filhos. E, neste momento, 
tenho 25. Eles estão muito tempo 
connosco. Tem de haver paciencia, 
cumplicidade. Eles têm de gostar do 
professor e, claro, o professor tem de 
gostar deles. Temos sempre dificuldades 
comportamentais, mas a gente 
consegue reverter essa situação com 
paciência. Como acontece em casa. 

"TENHO DE 
ESTAR SEMPRE A 
ATUALIZAR OS MEUS 
CONHECIMENTOS"

"[COM OS 
ALUNOS] TEM 
DE HAVER 
PACIÊNCIA, 
CUMPLICIDADE"

"É IMPORTANTE 
PASSAR A 
MENSAGEM DE 
QUE A ESCOLA 
É UM LUGAR 
PARA SE ESTAR 
FELIZ."

Se tivermos de chamar à atenção uma 
criança que se porta mal, fazêmo-lo. 

Se as crianças espelham na escola 
a educação que recebem em casa, o 
contrário também acontecerá? 

Sim. E a parte positiva, principalmente. 
Não trago os problemas de casa para 
a sala de aula: entrando na escola, sei 
que tenho de ter outra postura. Eles 
notam se o professor estiver triste. 
Somos o exemplo para eles, como digo. 
Tenhamos ou não problemas na esfera 
pessoal ou em questões de carreira. 
O mais importante é ter tempo para 
trabalhar com os alunos. 
Passando tantas horas com os seus 
alunos e, como disse, vendo-os quase 
como "filhos", consegue desligar-se do 
que se passa na escola quando chega 
a casa? Ou quando está de férias, por 
exemplo.

Não. Estou sempre a pensar no que 
hei de fazer para os alunos e passei 
as férias a planear este ano letivo. Faz 
parte do meu espírito… Talvez por ser 
professora (risos). Estou sempre ligada 
à corrente. 

Este agrupamento representa muito 
para si?

Esta escola é uma casa. É família. As 
minhas filhas educaram-se aqui. Estou 
neste agrupamento há 20 anos. O meu 
marido trabalhou no agrupamento 
durante 40 anos. É, para mim, um 
exemplo para a escola pública. Eu estou 
sempre ansiosa para que chegue o dia 
01 de setembro. Esta dinâmica faz-

me falta. É como um novo ano, uma 
agenda nova, uma sala de aulas nova. 
Tudo novo. É rejuvenescer.
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Este é provavelmente o maior investi-
mento de toda a vida – e também um 
dos mais difíceis. Não sabe por onde co-
meçar? Hoje, existem bons Profissionais 
que lhe prestam um serviço de Aconse-
lhamento Gratuito em que o podem aju-
dar a tornar este processo mais simples 
e a fazer uma escolha certa e informada, 
de forma a evitar as dores de cabeça 
habituais associadas ao assunto.

Eis algumas dicas a levar em conta para 
comprar casa:

1. Defina um orçamento

Antes de começar à procura de casa, 
deve avaliar a sua situação financeira, 
para perceber quanto é que poderá 
pedir de empréstimo tendo em conta a 
prestação mensal mais confortável para 
si e uma série de outras despesas como 
seguros multirrisco e de vida, impostos, 
condomínio, despesas de manutenção, 
água, eletricidade, gás e isto sem falar 
sobre as habituais despesas diárias.

2. Leia todas as condições dos emprés-
timos

É muito importante prestar atenção às 
letras pequenas. Não verifique apenas a 
taxa de spread, uma vez que as outras 
taxas e condições necessárias para 
garantir esse spread podem acabar por 
ser menos benéficas do que noutro 

ARTIGO DE OPINIÃO

QUER COMPRAR CASA? 
TEXTO: NINA RIBEIRO • FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

banco que tenha um spread um pouco 
mais alto. Peça simulações em diferentes 
bancos e compare-os.

3. Peça o empréstimo apenas para o 
que precisa

Assinar um empréstimo acima do valor 
que realmente precisa para comprar a 
casa que pretende significa pagar mais e 
durante mais tempo. Lembro: “É preciso 
também ter em consideração as taxas e 
os impostos inerentes à compra”.

4. Antes de comprar pesquise

Um dos maiores erros que alguém pode 
cometer na hora de comprar casa é não 
realizar pesquisa. Face à valorização do 
mercado, há muitos proprietários a pedir 
valores elevados (e injustificados) que 
podem não corresponder à realidade. O 
melhor será comparar valores, com-
preender as flutuações do mercado e só 
fazer uma proposta se estiver verdadeira-
mente confortável com o valor pedido.

5. Atenção às condições do prédio

A estrutura do prédio é tão importante 
quanto a da casa. É preciso verificar se 
está bem cuidado por fora e por dentro, 
se existem intervenções de condomínio 
necessárias e programadas, etc.

6. A localização é importante

Por mais que se apaixone por uma casa 
ou apartamento, deve sempre ter em 
conta o impacto que a localização da 
mesma vai ter no seu dia a dia. É funda-
mental perceber se há uma boa rede de 
transportes e comércio, supermercado 
ou farmácia, escolas ou mesmo parques 
infantis.
É ainda essencial calcular o tempo que 
demoraria em deslocações entre o traba-
lho e a casa. Procure perceber se a zona 
envolvente, como por exemplo estar 
perto da praia, compensaria o tempo 
perdido no trânsito.

7. Compre um imóvel com a razão e não 
com a emoção

Esta é a minha última dica. “Num investi-
mento que envolve valores tão elevados 
quanto a compra de um apartamento 
ou casa, o coração não pode ser quem 
decide”, aponta a imobiliária. É a casa dos 
seus sonhos, mas está uma zona com 
falta de segurança ou todos os dias vai 
perder duas horas no trânsito? O melhor 
é pesar os prós e contras.
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O CENTRO HISTÓRICO DE GUIMARÃES É UM DOS MAIS POPULARES DO MUNDO NAS REDES SOCIAIS, 
NOMEADAMENTE NO INSTAGRAM. QUEM O AFIRMA É A CEO WORLD MAGAZINE.

CENTRO HISTÓRICO
FAZ FUROR NO INSTAGRAM

MÚSICA

TEXTO: NUNO RAFAEL GOMES • FOTOGRAFIA: MAIS GUIMARÃES

Uma “selfie” com o Padrão do Salado 
como cenário. Outra com os jardins 
do Campo da Feira, com a Igreja de 
São Gualter a erguer-se, ao fundo. E, 
claro, do Castelo, da Muralha, das ruas 
estreitas e antigas com memória inscrita 
nas pedras. As escolhas são muitas, as 
fotografias publicadas também. E turista 
que é turista comprova a sua estada em 
Guimarães — e em todos os sítios por 
onde passa — com uma publicação no 
Instagram.

A CEO World Magazine, uma publicação 
voltada para o mundo dos negócios, 
empenhou-se num estudo para analisar 
o “número de identificações geográficas 
feitas na rede social a todos os locais Pa-
trimónio Mundial da UNESCO espalhados 
pelo mundo”. Os dados recolhidos foram 
ordenados numa lista de 100 sítios, o 
que poderá ajudar os leitores na escolha 
do próximo destino de férias. E o Centro 

Histórico de Guimarães pode fazer parte 
dos planos: ocupa o 41.º lugar na lista 
publicada na semana passada. Mais de 
456 mil publicações com a localização 
definida no Centro Histórico da cidade 
foram partilhadas até à data da investiga-
ção no Instagram. 

O Centro Histórico do Porto está no 
terceiro lugar, com quase 4,5 milhões 
de publicações partilhadas. Sintra (com 
a sua Paisagem Cultural) ocupa a 14.ª 
posição, ao passo que Lisboa (Mosteiro 
dos Jerónimos e Torre de Belém) está em 
58.º lugar — apenas um lugar acima do 
Centro Histórico de Évora (59.º). Os dois 
primeiros lugares do pódio são ocupados 
pelo Rio de Janeiro, no Brasil, e Budapes-
te, na Hungria.

O Centro Histórico de Guimarães foi clas-
sificado Património Mundial pela UNESCO 
em 2001.

1.º Rio de Janeiro (Brasil)
2.º Budapeste (Hungria)
3.º Porto (Portugal)
4.º Brasília (Brasil)
5.º Kyoto (Japão)
6.º Quito (Equador)
7.º Verona (Itália)
8.º Lyon (França)
9.º Paris (França)
10.º Cartagena de Índias
(Colômbia)
14.º Sintra (Portugal)
41.º Guimarães (Portugal)
58.º Lisboa (Portugal)
59.º Évora (Portugal)
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Rigor,
Independência
e Pluralidade

WWW.MAISGUIMARAES.PT253 537 250 GERAL@MAISGUIMARAES.PT

/MAISGUIMARAES
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PAIXÃO PELA NATAÇÃO SURGIU A PARTIR DO IRMÃO. AGORA É SEU TREINADOR. NESTA RELAÇÃO 
ESPECIAL, O PRINCIPAL OBJETIVO DOS MANOS COSTA É MÚTUO: CONSEGUIR QUE O JOÃO MARQUE 
PRESENÇA NOS JOGOS OLÍMPICOS DE PARIS, EM 2024.

João Costa desde cedo ganhou o 
gosto pela natação. Foi a partir dos 
oito anos, incentivado pelo irmão, que 
se dedicou à natação — e tinha medo 
da água. O incentivo do irmão levou 
João seguiu as suas pisadas. Ou, neste 
caso, as suas braçadas. 

Não é fácil conciliar os estudos com 
a prática da natação. Estando neste 
momento no 12º ano, o nadador 
vimaranense confessa que a situação 
ainda fica pior quando chega 
competições. “Tendo competições 
numa semana, é mais difícil 
concentrar-me nas aulas, acabando 
por ser um pouco mais difícil para mim. 

Uma das pessoas que me ajuda muito 
é a minha diretora de turma, que vai 
ajudando no calendário e nos testes”, 
diz.

No mundo do desporto dentro de 
água, os resultados não podiam ser 
mais encorajadores. No Campeonato 
do Mundo de Natação Junior, que 
se disputou em Budapeste, João 
Costa conseguiu bater três recordes 
nacionais: nos 50 metros costas, 100 
metros costas e 200 metros costas. 
Um feito que era objetivo pessoal 
do atleta. “Já no Europeu (Kazan, na 
Rússia) o meu objetivo era bater os 
três recordes, no Mundial consegui”. 

O tempo dos 200 costas valeram-lhe 
a passagem à final, algo que “não 
estava à espera”. “Acho que para as 
meias finais, eu estava mais nervoso, 
porque só tinha essa possibilidade. 
Mas acabou por correr bem. À tarde, 
não estava tão nervoso, porque já 
tinha batido o recorde de manhã. Isso 
causou algum relaxamento, o que pode 
ter-me afetado um pouco na minha 
performance. Mas sinto-me muito 
satisfeito por ter chegado à final.”

Agora, é altura de olhar para outros 
voos, com a “meta de chegar aos 
jogos olímpicos de 2024”. João sabe 
que o caminho “não vai ser fácil”, 

“ELE TEM UMA 
AUTONOMIA 
MUITO 
GRANDE”
Rui Costa, treinador

O PRODÍGIO 
VIMARANENSE
QUE SÓ 
SABE BATER 
RECORDES
TEXTO: DIOGO BASTOS • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS
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mas acredita plenamente que pode 
conseguir concretizar um sonho tanto 
pessoal como familiar.
“Ele tem uma autonomia muito grande”
Quem o diz é o seu treinador, uma 
pessoa muito especial. Trata-se de 
Rui Costa, irmão do jovem prodígio 
vimaranense e que outrora também 
foi um grande nadador. Mas, o facto 
de serem irmãos, não implica que 
haja lugar a um tratamento especial. 
“Muita gente pensa que por ser familiar 

(do João), pode haver algum tipo de 
atenção diferente em relação aos 
outros. Ele é talvez a pessoa que dou 
menos atenção no treino. Parte do João 
a definição dos objetivos. E isso torna 
muito mais fácil a relação treinador/
atleta, porque eu sei com quem estou 
a trabalhar.”

Em relação ao trajeto do irmão mais 
novo, “não podia estar mais orgulhoso.” 
Para o agora treinador, que teve o 
prazer de experienciar aquilo que 
o João está a experienciar neste 
momento, com uma carreira repleta 
de sucessos, considera que o céu é 
o limite para o jovem nadador. “Ver o 
potencial que ele pode atingir dá-me 
mais motivação para seguir em frente.”

Em relação ao objetivo do João 
conseguir marcar presença nos 
jogos olímpicos de 2024, Rui Costa 
considera que essa é uma meta 
possível de alcançar, sentindo que 
“cinco anos é uma margem grande 
suficiente”. Devido à prestação no 
Campeonato do Mundo de Natação 
Junior, o nadador vimaranense vai 
ser integrado no projeto olímpico. E o 
facto de estar muito perto das marcas 
exigidas dá confiança para um futuro 
risonho. “O João, neste último ano, 
consegui melhorar praticamente em 
tudo. Acredito que, se conseguirmos 
potenciar aquilo que ele pode fazer, em 
2024 a presença nos Jogos Olímpicos 
deixará de ser um sonho, mas sim uma 
realidade.”

"META DE 
CHEGAR 
AOS JOGOS 
OLÍMPICOS
DE 2024"
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FUTEBOL À LUPA

PARA ALÉM
DE MARCAR GOLOS!

MAIS DO QUE UM ESTÁDIO!

Londres...
3 de Abril de 2019...
Um dos mais icónicos clubes da Velha 
Albion inaugura a sua nova casa, dei-
xando para trás um naco de história do 
futebol europeu: o velhinho White Harte 
Lane.
Falamos do Tottenham.
Os Spurs, depois de uma obra faraónica, 
com um custo estimado em 850 milhões 
de libras, estão em condições de receber 
jogos na sua nova jóia da coroa. Trata-se 
de, como dissemos, de um empreendi-
mento impressionante e digno de todos 
os adjectivos que possam ser usados.

Além disso, obrigou que o clube, durante 
dois anos, deixasse a política desportiva 
para segundo plano. Assim, durante 
500 dias exactos, os londrinos não 
contrataram qualquer atleta para a sua 
formação principal, ainda que esse facto 
não os tenha impedido de chegarem, por 
exemplo, à final da Liga dos Campeões 
da passada temporada.

Este recinto é especial, desde logo, 
porque foi pensado e construído para, 
nele, se desenrolarem jogos de futebol 
americano. Será, na verdade, o local 
ideal para a National Football League 
americana trazer a sua modalidade à 
Europa, o que sucederá já no próximo 
dia 13 de Outubro.

E com ela, virão os patrocinadores “à 
grande e à americana”, as televisões 
de terras do Tio Sam e um conjunto de 
eventos associados que transformarão 
esse investimento em lucro.

Mas, além disso o novo recinto procurará 
ser uma fonte de receita inigualável para 
o clube.

Tal, será conseguido através dos inú-
meros espectáculos projectados para o 
espaço, bem como o projecto “Sky Walk” 
que permite que o adepto suba até 40 
metros de altura, dentro do estádio, para 
desfrutar de uma vista absolutamente 

O ESTÁDIO DE UMA EQUIPA DE FUTEBOL É MAIS QUE O RECINTO DOS 
SONHOS, ONDE SE EXULTAM PELAS VITÓRIAS...É UM MANANCIAL 
ÚNICO DE OPORTUNIDADES A TER EM (MUITA) CONSIDERAÇÃO.

TEXTO: VASCO RODRIGUES • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

idílica da cidade de Londres.

OUTROS MODELOS

Existirão outros modelos de sucesso 
espalhados por essa Europa fora.
Aliás, bastará estar atentos para saber 
que cada clube oferece o que tem de 
melhor para rentabilizar o seu espaço.
Assim, se viajarmos até Espanha as-
sistiremos a verdadeiras peregrinações 
aos espaços sagrados do clube, para 
visitar os seus museus. Aproveitando a 
sua fantástica história, o Real Madrid e 
o Barcelona, ao invés, de apostarem no 
arrojo e na inovação, preferem alcançar 
mais-valias através dos tempos idos.

Em França poderemos citar outro 
exemplo, que é o do Lyon. Os france-
ses aproveitam a vertente industrial 
que a sua cidade possui e optaram por 
transformar o seu estádio num enorme 
centro de negócios. Nele, coabitam em-
presas (que pagam generosas quantias 
pelo arrendamento do espaço), centros 
de congressos, restaurantes para os 
empresários que lá se deslocam e até 
uma agência de viagens.
Um verdadeiro manancial de oportuni-
dades...em suma!

O CASO PORTUGUÊS

Em Portugal ter-se-á acordado para esta 
realidade no final dos anos 80. Nessa 
altura, o Sporting usu o vetusto está-
dio José de Alvalade para ser o centro 
das atenções a nível mundial através 
do espectáculo de grandes estrelas do 
mundo da música e, desse modo, renta-
bilizar a altura em que o estádio não era 
utilizado.

Nomes como Michael Jackson, The 
Rolling Stones, os Dire Straits (que levou, 
mesmo, Sousa Cintra a considerar que 
Mark Knopfler era um jogador interes-
sante, mas que o Sporting estava bem 
fornecido para a sua posição) demons-
traram que um estádio pode ter outras 
valências, para além dos tradicionais 
Domingos de futebol.

Essa seria a realidade dos tempos que 
se seguiriam. Assim, o Benfica, o FC Por-
to, o Belenenses receberam na sua casa 
diversas manifestações de áreas que 
nada tinham a ver com o desporto.

Aliás, ainda, recentemente o Estádio da 
Luz recebeu três verdadeiras enchentes 
e que em nada se deveram a jogos de 
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futebol. Falamos dos dois concertos do 
inglês Ed Sheeran e do Congresso das 
Testemunhas de Jeová, numa demons-
tração que um estádio pode servir, 
também, para manifestações de índole 
religiosa.

Mas, além disso, em vários estádios 
funcionam ginásios, agências de viagens 
e em Alvalade até existe um centro co-
mercial: o Alvaláxia, local onde se pode 
fazer compras, almoçar e conviver du-
rante qualquer dia e não, apenas, quan-
do o clube da casa entra em campo.

O ESTÁDIO D. AFONSO HENRIQUES – A 
SUA EVOLUÇÃO

O estádio do Vitória SC foi construído em 
1965, sendo, nessa altura, propriedade 
da Câmara Municipal.
E, assim permaneceria, até ao final da 
década de 80.

Aliás, seria a partir que passou a proprie-
dade do Vitória SC que sofreu as suas 
obras de remodelação mais marcantes 
e que permitiram ter o aspecto que hoje 
conhecemos.

Desde logo, em 1991, aquando da reali-
zação do Campeonato Mundial de Sub-
20, prova em que, para além de outros 
jogos, recebeu a meia final disputada 
entre o Brasil de Élber e Paulo Nunes 
e a, então, Comunidades de Estados 
Independentes, onde pontificava um tal 
de Cherbakov, que haveria de sofrer um 
acidente que lhe arruinaria a carrei-
ra, dois anos depois, já ao serviço do 
Sporting.

Mas, depois disso, em 2004, onde o 
estádio do Rei entrou, definitivamente, 
no rol dos mais modernos e funcionais 
da Europa, sendo que nele foi disputada 
a máxima prova europeia por selecções.

O APROVEITAMENTO DO ESPAÇO

O Vitória, a partir desse momento, 
procurou maximizar as áreas do estádio 
que poderiam ser destacadas da parte 
desportiva.
Assim, na parte Sul, já funcionaram as 
Águas do Norte, que estipularam um 
contrato com o Vitória até 2021, a troco 
de quinze mil euros mensais.

Na parte nascente, desde 2016, funciona 
o Ginásio Solinca, com um contrato de 
arrendamento válido por 10 anos e com 
a possibilidade de ser prolongado por 
outros dez. Tal negócio, segundo o pre-
sidente do clube na altura, Júlio Mendes, 
“iria permitir arrecadar um valor interes-
sante do espaço, que será totalmente 
encaminhado para amortizar o passivo, 
aliviando este fardo que nos puxa para 
baixo em termos de ambição desportiva; 
estamos a falar de uma verba de vários 
milhões de euros.”

Mas, além disto, no estádio do Rei, tam-
bém, funciona uma escola profissional. 
A Profitecla aproveitou muitas das salas 
existentes no interior do recinto para 
leccionar aos seus alunos.

Além disso, ainda sem ter sido usado 
como devido, no estádio do Vitória já se 
realizaram, também, concertos, ganhan-
do o clube dinheiro, numa altura em que 
o futebol estava de férias.

Falamos do North Music Festival que, 
aqui, decorreu em 2017 e que demons-
trou que era possível fazer o clube lucrar 
de um modo alternativo, através de 
vários concertos musicais.
As oportunidades são, pois, variadas... 
importa é aproveitá-las ao máximo!
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A Autoridade Nacional de Segurança 
Rodoviária (ANSR) revelou ao jornal 
i que está a estudar a utilização de 
novos métodos para fiscalizar as estra-
das. A ANSR revelou também que tem 
estado em contacto com outras autori-
dades europeias. De relembrar que em 
Espanha há já 11 drones que ajudam no 
patrulhamento das estradas. Os drones 

estão em locais onde normalmente 
acontecem mais acidentes e onde há 
um maior trânsito de utilizadores vul-
neráveis, como ciclistas, motociclistas 
e pedestres. A ANSR confirmou ainda, 
que está em “estreita colaboração 
com as suas congéneres europeias. A 
Dirección General de Tráfico de Espanha 
é uma delas.

A NASA relata que nenhum asteroide 
conhecido representa um risco signifi-
cativo de impacto com a Terra nos pró-
ximos 100 anos. Contudo, alguns meios 
mais dedicados ao assunto, abordaram 
a perigosidade do asteroide 99942 
Apophis, apelidado de “Deus do Caos”, 
poder passar muito perto da Terra nos 
próximos 10 anos. Na descrição do as-
tro, o 99942 Apophis tem cerca de 350 
metros de largura e passará apenas a 
30.500 quilómetros da superfície da 
Terra. Na verdade, este corpo celeste 
chegou a trazer preocupação em de-
zembro de 2004.

O mercado dos elétricos está ao rubro. 
Com cada vez mais propostas presentes, 
abrangem já a maioria das gamas e das 
classes que os consumidores procuram. 
Se até agora o foco está no mercado 
dos veículos de topo, esta vai ter uma 
nova presença. Apesar de não ser o 
foco principal dos veículos elétricos, os 
fabricantes têm optado por garantir de-
sempenhos elevados. O Porsche Taycan, 
a primeira proposta 100% elétrica do 
fabricante alemão, esteve recentemente 
num dos principais circuitos automóveis. 
O veículo de pré-produção conseguiu 
cumprir a volta ao circuito de Nürbur-
gring em apenas sete minutos e 42 se-
gundos. Este é o tempo mais rápido até 
agora registado por um veículo elétrico 
de quatro portas. 

A Força Aérea dos Estados Unidos da 
América gabou-se recentemente de 
que a sua nave/drone X-37B acaba de 
bater um recorde ao orbitar a Terra du-
rante 719 dias consecutivos. Conforme o 
que é referido nas informações forneci-
das pela Força Aérea norte-americana, 
este é o Projeto X-37B. O seu objetivo 
é desenvolver naves espaciais não 
tripuladas e reutilizáveis “para o futuro 
da América no espaço”. Estas serão 
assim capazes de hospedar experiên-
cias que podem ser levadas de volta à 
Terra para análise. De acordo com as 
informações do Daily Beast, o X-37B 
foi “concebido para transportar cargas 
úteis experimentais de câmaras de alta 
tecnologia de vários tipos, sensores 
eletrónicos e radares de cartografia do 
solo”. Em resumo, tecnologia tem muita, 
informação sobre o que anda a fazer 
existe pouca.

RUBRICA

100 ANOS
SEM ASTERÓIDES
A COLIDIR COM 
A TERRA

ELÉTRICO BATE
NOVO RECORDE

NAVE ESPACIAL 
AMERICANA
ORBITA 
SECRETAMETE

MULTAS DE TRÂNSITO PODEM
COMEÇAR A CHEGAR... PELO AR
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Em entrevista à CNBC, Marcus Swa-
nepoel, CEO da exchange Luno, deu a 
conhecer que a vasta porção do fluxo 
de Bitcoin é feito para especulação, 
enquanto uma pequena minoria é usado 
de facto para transações e pagamentos. 
Para além disso, o executivo compreen-
de que a adoção às criptomoedas esteja 
a ser feita de forma muito lenta.

Uma recente descoberta, feita por uma 
programadora habituada a olhar para o 
código do Facebook, veio revelar uma 
novidade próxima. Em breve, vai ser 
possível partilhar o ecrã do smartphone 
durante as chamadas no Messenger do 
Facebook. O que Jane Manchun Wong 
detetou, e conseguiu colocar em fun-
cionamento, mostra uma nova opção 
durante estas chamadas. Há um novo 

ícone que irá permitir a partilha do ecrã, 
mostrando tudo o que o smartphone 
estiver a fazer, seja a navegar no siste-
ma ou a usar uma qualquer aplicação. A 
opção Share Your Screen Together, será 
similar ao que temos hoje no Facebook, 
no Live Chat. Este permite que sejam 
partilhados conteúdos para uma visua-
lização em conjunto, assistindo assim 
em simultâneo.

O mercado global de smartphones caiu 
durante o 2.º trimestre de 2019. Sim, mais 
uma vez e após anos de crescimento 
contínuo. Agora, compram-se menos 
dispositivos móveis e há um crescendo 
acentuado das fabricantes chinesas 
como a Huawei, Xiaomi e Oppo, com a 
Samsung na liderança e a Apple em 3.º 
lugar. O declínio comprovado e susten-
tado do mercado global de smartphones 
já não surpreende ninguém. No entanto, 

foi uma quebra muito modesta, de 1,7% 
no volume de produtos vendidos. Algo 
que se traduz em 368 milhões de ter-
minais móveis vendidos no 2.º trimestre 
de 2019 face aos 374 milhões do período 
homólogo. De acordo com a Gartner, os 
consumidores estão a preparar-se para a 
“onda 5G”, esperando até lá para adquirir 
novos terminais. Ainda assim, destaca-se 
o crescimento significativo da Huawei e 
Xiaomi.

A Apple costuma ser muito radical no que 
toca à reparação dos seus equipamentos. 
A empresa de Cupertino arquitetou toda 
a sua gama de hardware de modo a ser 
apenas reparada por técnicos autoriza-
dos e devidamente qualificados. Caso 
contrário, o mais provável é a repara-
ção não ser bem sucedida. Contudo, a 
empresa está a mudar a sua visão sobre 
a temática das reparações e vai abrir 
um programa em que lojas de terceiros 
poderão efetuar intervenções em iPhone. 
O projeto passa por fornecer material 
original a estas reparadoras, para além 
de dar formação e apoio relativo à repa-
ração dos dispositivos. Ou seja, no futuro 
teremos mais lojas a efetuar um serviço 
idêntico ao dos centros de assistência 
autorizados Apple.

90% DO FLUXO DE 
BITCOIN É
BASEADO EM 
ESPECULAÇÃO

FACEOOK PREPARA A PARTILHA DO ECRÃ
NAS CHAMADAS DO MESSENGER

SAMSUNG VOLTA A CRESCER
APPLE EM QUEDA NO 2.º TRIMESTRE

APPLE PERMITE
REPARAÇÕES DE 
TERCEIROS
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Nós não sabemos a quem esta criança 
sai- É uma citação retirada da, igual-
mente, recomendável biografia de An-
tónio Variações, da autoria de Manuela 
Gonzaga.

Personalidade intemporal, universal e 
central do panorama cultural português, 
António Joaquim Ribeiro (& Variações) vê 
(de Além) o seu nome regressar à ribalta 
com o (ainda mais vívido) esplendor de 
outrora, através da longa-metragem, 
assinada por João Maia e protagonizada 
por Sérgio Praia, retirada do forno (acre-
ditem ou não) após cerca de 13 anos de 
preparação.

Pessoalmente, esperava ansiosamente a 
estreia deste filme, há mais de meio ano. 
Mas sei que não era, de todo, a única - 
fruto de uma característica que consi-
dero fascinante no fenómeno Variações: 
a transversalidade. A capacidade de 
gerar empatia e um forte sentimento de 
identificação em membros de diferentes 
gerações. 

Entre as demais características, gosto do 
facto de ambos sermos minhotos e de o 
exibirmos orgulhosamente, como se de 
uma medalha se tratasse.
Pouca gente o saberá, mas a minha 
infância foi passada numa quinta do ver-
de Minho, situada num belo vale, entre 
montes e montanhas. A minha praia são 
os campos. O meu mar são os rios.

E, ainda assim, partilho com António 
a mesma sede de mundo, a mesma 
inexplicável insatisfação e inquietude, 
a constante busca por algo que jamais 
conseguiremos descrever.

Uma ansiedade acutilante de quem só 
[está bem onde não está].

Não que eu acredite a 100% no zodíaco, 
mas talvez por partilharmos o mesmo 
elemento - fogo - tenhamos tanto em 
comum. Somos temperamentais e 
picuinhas. Mas amamos os nossos, com 
cada pedaço que nos compõe. Usamos 
palavras como armas - acreditamos no 
poder de uma escrita concisa e certeira.

Encaramos a roupa como uma extensão 
da nossa personalidade. O nosso melhor 
cartão de visitas para o mundo. A forma 
mais imediata de expressão da criativi-
dade.

Gostamos da acústica das casas-de-

OS FILMES (TAMBÉM) TÊM MUNDOS DENTRO

VARIAÇÕES,
JOÃO MAIA
TEXTO: GABRIELA CUNHA • FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

Por algum motivo (ou graças a uma 
oportuna conjugação deles), as 
“primeiras vezes” acabam por deixar 
uma marca indelével em todos nós.

Entre todas as (“primeiras vezes”) 
possíveis, a primeira emoção estéti-
ca parece-me ser a mais controver-
sa. Porquê?

Talvez por ser tão difícil de identifi-
car. Quando ela surge, habitualmen-
te, ainda não temos idade suficiente 
para a percepcionar. Manifesta-se 
sob a forma de arrepio, outras vezes 
é uma lágrima que nos surpreende, 
ao descer a face.
Amiúde,  a sua causa é um filme.

O cinema, ópera dos tempos mo-
dernos, presenteia-nos com um 
cocktail sensorial insuperável.

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

OS FILMES (TAMBÉM) TÊM MUNDOS DENTRO

Poderão, ainda, ouvir o remake da 
versão embrionária daquela que viria 
a ser uma das mais belas músicas da 
língua portuguesa (e isto não é algo que 
se escreva de ânimo leve): a Canção do 
Engate.

Haverá, por aí, muitas Gabrielas que ve-
rão o filme e sentirão que muitas daque-
las músicas poderiam, perfeitamente, ter 
sido escritas com base nas suas vidas. 
Mas Variações haverá sempre - apenas - 
um: o António.

-banho, com uma importante diferença: 
António não deixou o sonho morrer. Em 
crianças, ensinam-nos a abrir mão de 
alguns sonhos. Mas António não se con-
formou e teve a coragem de ir em busca 
dos sonhos perdidos.

Não medimos consequências. Quando 
subimos, subimos vertiginosamente e, 
mesmo sabendo que - à frente - iremos 
cair, nunca fazemos questão de levar o 
pára-quedas.

Posto isto, o que cabe, afinal, no filme?

Cabe tudo o referido acima e algo mais. 
Poderá ser discutido o facto de não te-
rem sido incluídas algumas personagens 
que, na minha óptica, terão sido basila-
res, ao longo da vida de Variações, ou 
ainda o facto de a sua infância ter sido 
retratada com alguma leviandade. No 
entanto, acredito que todos os pontos 
menos positivos terão sido, de alguma 
forma, compensados com a força e com 
a poesia conferidas a algumas das cenas 
mais icónicas e emotivas. 
A prestação de Sergio Praia é extra-
-terráquea. Incrível constatar como 
conseguiu incorporar tão intensamente 
a aura de Variações. Já nem me pren-
do à evidente semelhança física - são 
as semelhanças intangíveis que me 
fascinam. Há uma cena, passada num 
clube nocturno em Nova Iorque, em que 
poderia jurar que é António quem nos 
fixa, através da objectiva, e não Sérgio. 
Fez-me suster a respiração.
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1 – O ENIGMA
1 = 3
2 = 9
3 = 27
4 = 81

5 = ?

2 – OS REBUÇADOS
A mãe do Rui e da Luísa deu-lhes 
alguns rebuçados. No entanto, o Rui deu 
metade dos seus rebuçados à Luísa, 
e, posteriormente, a Luísa deu ao Rui 
metade dos rebuçados que possuía.

Quantos rebuçados é que a mãe deu ao 
Rui, se ele agora tem 17 rebuçados e a 
Luísa tem nove?

3– COLEÇÃO DE 
CROMOS
O Simão tinha 248 cromos na sua 
coleção e colou oito em cada página da 
caderneta.

Quantas páginas tem a caderneta?

QUEBRA-CABEÇAS
1 – QUAIS FORAM OS ADVERSÁRIOS DO 

VITÓRIA NAS ELIMINATÓRIAS DA LIGA 
EUROPA 2019/20?

a) Dundelange, Ventspils e FCSB
b) Jeunesse, Ventspils e FCSB

c) Dundelange, Ventspils e Cluj
d) Jeunesse, FC Riga e FCSB

4 –  EM QUE ANO TERMINOU A GUERRA DO 
VIETNAME?
a) 1968
b) 1971
c) 1975
d) 1978

2 – QUAL É O MAIOR ESTADO DOS EUA?
a) Texas
b) Califórnia
c) Florida
d) Alasca

5 – QUE PORTUGUÊS SE SAGROU CAMPEÃO 
DO MUNDO DE JUDO (-100 KG)?

a) Jorge Fonseca
b) Ricardo Tavares

c) Jorge Tavares
d) Ricardo Fonseca

3 –  COMO SE CHAMA O AUTOR DE 
'GAME OF THRONES'? 
a) George R.R. Martin

b) David Benioff
c) D. B. Weiss

d) David Hill

6 – COMO SE CHAMA O VOCALISTA DA 
BANDA LINDA MARTINI?
a) André Henriques
b) Hélio Morais
c) André Viana
d) Pedro Geraldes

Soluções Quebra-cabeças:
Resposta 1.
3 elevado a 1 é 3, elevado ao quadrado é 9, elevado ao 
cubo é 27, e 3 elevado a 4 é 81. Portanto, 3 elevado a 5 
é igual a 243.
Resposta 2.
Sabemos que a Luísa ficou com nove rebuçados depois 
de ter dado a metade ao Rui. Isso significa que, antes, 
ela tinha 18. Como o Rui terminou com 17 rebuçados, 
portanto tinha 8. Assim, ele recebe o dobro de 
rebuçados da mãe, ou seja, 16. Considerando que havia 
no total 17+9 = 26 rebuçados, então a mãe entregou 
26—16 = 10 à Luísa.
Resposta 3.
31

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

QUEBRA-CABEÇASQUIZ SETEMBRO DE 2019
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