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COMEÇARAM AS VINDIMAS

GUIMARÃES LEGENDS

A apanha da uva é coisa séria, mas a 
alegria de quem lá trabalha contagia

Quando as memórias do desporto 
vimaranense entram em campo
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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

DE GUIMARÃES PARA A ARMÉNIA
PARA DOCUMENTAR DIREITOS HUMANOS

A GINÁSTICA ARTÍSTICA 
FEZ-SE VER EM GUIMARÃES

VITÓRIA SOPROU 
97 VELAS

PESSOAS DIFERENTES,
DIREITOS IGUAIS

NO PONTIS PETRINA CORREU-SE
E CAMINHOU-SE PELA SOLIDARIEDADE

FESTIVAIS COLORIRAM
VERÃO EM GUIMARÃES

O INOV ESTÁ AÍ:
DOIS IRMÃOS CONTAM
A SUA EXPERIÊNCIA
NO ESTRANGEIRO
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INFORMAR
CONTAMOS CONSIGO PARA

L I G U E   2 5 3  5 3 7  2 5 0
GERAL@MAISGUIMARAES.PT     FACEBOOK.COM/MAISGUIMARAES

RIGOR, INDEPENDÊNCIA E PLURALIDADE

O que acontece na sua rua,
no seu bairro, na sua freguesia...

É NOTÍCIA!
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Sempre me fascinou esta árvore de 
pequeno porte, pela sua beleza e pela 
vida longa, que vai muito além da idade 
que a aparente fragilidade nos permite 
compreender.

Uma planta com uma vida própria 
mas que, paralelamente, se oferece 
à moldagem, sugerindo-nos que a 
transformemos em algo mais equilibrado 
e harmonioso. A arte do bonsai requer, 
assim, um equilíbrio entre a criatividade 
artística de podar e moldar e a rotina 
diária que um ser vivo necessita para 
crescer de forma saudável. Devemos 
regá-la com regularidade, apreciá-la, 
reconhecer os problemas que possam 

surgir e tratá-los com celeridade, para 
que o mal não se propague e danifique a 
planta irremediavelmente.

Um bonsai precisa de ser podado e 
moldado de forma artística para atingir 
a sua beleza plena. O bonsai deve ser 
sempre elegante, com um afunilamento 
do tronco, raízes bonitas e uma 
disposição atrativa dos ramos. A nossa 
vida também!

Viver carece destes cuidados. 
Nesse sentido, a prática de amar é 
fundamental. Amarmo-nos e amarmos 
os outros, regarmo-nos e regarmos 
as raízes dos outros, podarmo-nos e 

podarmos os outros, cuidarmo-nos e 
cuidarmos dos outros. O equilíbrio é 
alcançado aqui, quando olhamos para 
dentro e para fora, com preocupação em 
dar e receber.

Tal como os bonsais, também nós 
temos tendências de comportamento e 
estilos próprios. Compreendermo-nos e 
procurarmos perceber sempre os outros 
como, comparativamente, entender 
as necessidades destas maravilhosas 
plantas, são atos que devemos praticar 
regularmente para que continuemos a 
crescer em modo equilibrado e, tal como 
os bonsais, alcançarmos uma vida longa 
e bela.

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.

BONSAI
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UMA MÁQUINA A VENDER CASAS guimaraesnorte@era.pt
Av. São Gonçalo Nº993, R/C

era.pt/guimaraesnorte  t. 253 776 000
IMOHUB LDA/AMI - 12977 CADA AGÊNCIA É JURÍDICA E FINANCEIRAMENTE INDEPENDENTE

Seja uma agente ERA, fale connosco e envie-nos o seu CV.
ESPERAMOS POR SI!

ESTAMOS
A RECRUTAR

MÁQUINAS
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TEXTO E FOTOGRIAS: DIOGO BASTOS

Quem está à frente da quinta é o Sr. 
Avelino, mas, na verdade, “quem man-
da” é a sua esposa, a dona Fernanda, 
acompanhada por alguns familiares, 
que vão ajudando a recolher os cachos 
espalhados pela Quinta da Torre num 
dia algo acinzentado no concelho de 
Guimarães. Maria Fernanda, de 65 anos, 
trabalhou na quinta praticamente des-
de que nasceu. “Esta quinta pertencia 
aos meus tios, que me criaram desde 
os dois anos. A minha mãe faleceu 
quando eu tinha um ano e meio ape-
nas”, recorda. 
A patroa diz que, antigamente, na quin-
ta havia gado. “O gado não compensa-
va e achamos melhor a vinha, que é o 
nosso ganha pão”, explica.

OLHA O CESTO!

CHEGA O FINAL DE SETEMBRO E COM ELE AS JÁ TRADICIONAIS VINDIMAS QUE VÃO ACONTECENDO 
UM POUCO POR TODO O CONCELHO DE GUIMARÃES. SÃO CLEMENTE NÃO É EXCEÇÃO: UMA PEQUENA 
QUINTA FAMILIAR COMEÇA A TRABALHAR NA APANHA DAS UVAS.

• VENDA, ALUGUER, AFINAÇÕES
E TODO TIPO DE REPARAÇÕES 

Tel. 910 652 052  •  Creixomil - Guimarães
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Na quinta, são três as especialidades 
de uvas: trajadura, loureiro e arinto. Na 
altura da apanha, as castas não são di-
vididas, vai tudo junto para a adega coo-
perativa. “No ano passado houve mais e 
com maior qualidade, este ano nem por 
isso”, lamenta a dona Fernanda. Uma si-
tuação que dificultou o bom crescimento 
das uvas este ano foi o aparecimento de 
um pó branco que se dá pelo nome de 
oídio, um fungo que afeta a raiz da plan-
ta onde as uvas crescem e que deixa a 
fruta estalada e seca. Para além disso, 
o verão algo atípico que se fez sentir 
no concelho de Guimarães, com noites 
mais frescas, foi um dos entraves para 
se conseguir uma colheita mais deseja-
da. “As noites quentes são boas para as 
colheitas, mas infelizmente este ano isso 
não aconteceu muito. Mas pronto, temos 
de aproveitar o que temos”, diz, com um 
sorriso na cara. 

O melhor ainda estava para chegar. 
Com uma simpatia que contagia, lá vem 
o cunhado de dona Fernanda com um 
carrinho de mão contendo garrafas de 
vinho, praticamente sem gás, como se 
fosse o néctar sagrado das simpáticas 
pessoas que participam na apanha das 
uvas. “É o carrinho do INEM”, diz um 
dos familiares, em jeito de brincadeira. 
“Só faz mal o último copo, o primeiro 
é o melhor!”, refere um familiar que, de 
seguida, amavelmente oferece um copo 
à equipa do Mais Guimarães. 

Um dos lamentos que Maria Fernanda 
faz é o facto de as filhas não estarem 
muito interessadas em tomar posse 
das vindimas “Eu só tenho raparigas e 
elas não querem muito isto.” Mas é com 
vontade e gosto que esta família vai 
mantendo a tradição das vindimas na 
Quinta da Torre, ano após ano.

• VENDA, ALUGUER, AFINAÇÕES
E TODO TIPO DE REPARAÇÕES 

Tel. 910 652 052  •  Creixomil - Guimarães
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TEXTO: DIOGO BASTOS • FOTOGRAFIAS: MARCO JACOBEU

Centenas de vimaranenses per-
correram as ruas de Guimarães na 
caminhada solidária, organizada pela 
Associação de Paralisia Cerebral de 
Guimarães (APCG). Foi no campo de 
São Mamede que se deu início ao tra-
jeto que os levaria até à pista Gémeos 
Castro, com um dos maiores símbolos 
vimaranenses, Neno, a dar o mote 
na frente do pelotão. Quinze minutos 
antes, já os participantes na mini-ma-
ratona haviam arrancado. Fosse na ca-
minhada ou na mini-maratona, todos 
tinham o mesmo desejo em mente: 

proporcionar um dia melhor às pes-
soas com deficiências motoras, bem 
como a angariação de fundos para a 
APCG. Com um sorriso na cara lá iam 
eles, desde miúdos a graúdos, homens 
ou mulheres — todos a percorrerem o 
caminho rumo a um futuro melhor.

Com o calor que se fez sentir, a orga-
nização destacou, em pontos estraté-
gicos, voluntários que iam oferecendo 
água, de forma a refrescarem por quem 
lá passava. Quem sofria mais eram 
os participantes da mini-maratona, 

mas com esforço e dedicação lá iam 
percorrendo o seu trajeto. Já na Pista 
da Gémeos Castro estava agendada 
o melhor momento do dia, o percurso 
de cadeira de rodas. Debaixo de uma 
grande ovação do público vimaranense 
que agora se hospedava na bancada 
das Pistas Gémeos Castro, vários jovens 
com dificuldades motoras percorreram 
toda a pista, com a ajuda dos seus 
ajudantes. No fim, ainda houve tempo 
para contemplar o vencedor do Smart, 
acabando por sorrir a uma felizarda 
vimaranense.

PESSOAS DIFERENTES,
DIREITOS IGUAIS

COMO JÁ É TRADIÇÃO, CENTENAS DE PESSOAS PERCORRERAM AS RUAS DE GUIMARÃES COM UM 
OBJETIVO EM MENTE: SENSIBILIZAR A OPINIÃO PÚBLICA PARA O DIREITO À IGUALDADE
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BILHETES À VENDA NOS LOCAIS HABITUAIS

apoio
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TEXTO: NUNO RAFAEL GOMES • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

O INOV ESTÁ AÍ: DOIS IRMÃOS 
CONTAM A SUA EXPERIÊNCIA 
NO ESTRANGEIRO

Sara Oliveira e António Oliveira são 
irmãos. Ela tem 26 anos; ele, 30. Par-
tilham muito para lá do último nome. 
Ambos fizeram Erasmus durante a 
licenciatura: António preferiu a Dina-
marca e Sara decidiu explorar a Turquia. 
Anos depois, embarcaram na aventura 
de estágios no estrangeiro pela INOV 
Contacto. A irmã mais nova adiantou-
-se e saiu-lhe o Brasil na rifa, em 2016. 
“Nunca pensei ir para o Brasil. Estava à 
espera de Macau, mas queria que fosse 
Japão”, conta. Licenciada em Comuni-
cação e Marketing, Sara trabalha hoje 
na área. Decidiu, no final do curso, 
inscrever-se no INOV. “É um proces-
so enorme, com montes de testes!”, 
relembra. 

Saber qual o destino onde o candidato 
irá trabalhar durante meses é apenas 
revelado “na última hora” dos dois dias 
finais do processo — e, claro, nem toda a 
gente chega à fase final. A sua reação? 
“Comecei a chorar e ri-me por estar 
a chorar”, diz, rindo-se. “Resume um 
pouco o que foi a minha experiência 
em Curitiba”, acrescenta. Ainda que os 
sete meses em Curitiba tenham sido 
“menos bons”, Sara não acredita ter feito 
a escolha errada: “A experiência deu-me 
crescimento pessoal.” E a sua perspetiva 
sobre aquele país mudou. “Em Portugal 
somos bombardeados com notícias 
de crimes no Brasil. É muito diferente”, 
começa por explicar. “Tinha medo de sair 
à rua no primeiro mês e por isso não fiz 
amigos ao início. Depois as coisas foram 
acontecendo, fiz voluntariado num 

festival de cinema e fiz bons amigos. 
Uma delas já veio cá!”, diz. O “mais difícil” 
foi mesmo voltar — habituou-se “ao 
jeito brasileiro de ser”, ao “viver o hoje” 
que aprendeu com os amigos cariocas. 
Trabalhou numa empresa portuguesa 
onde tinha responsabilidades nas redes 
sociais e na área comercial, mas teve 
tempo para passear: foi a São Paulo 
três vezes e ao Rio de Janeiro por duas 
ocasiões. Não voltaria a viver em Curi-
tiba, mas o caso muda de figura com a 
cidade paulista. 

António, mestre em Marketing e Estra-
tégia, já se tinha candidatado ao INOV 
anos antes daquela que seria a sua 
oportunidade de viver e trabalhar no 
estrangeiro. Decidiu candidatar-se por-
que queria “aproveitar toda e qualquer 
oportunidade de experienciar diferentes 
culturas e novos contextos, de realmen-
te os viver”. “Sempre tive uma visão mui-
to romântica sobre o ir para fora”, refere. 
A António esperava-lhe o México e uma 
“agência de marketing digital” onde cria-
va e geria campanhas em Google Ads, 
“sobretudo para o mercado mexicano, 
mas também para outros países das 
Américas”. “Jamais esquecerei a aterra-
gem na Cidade do México, foi das coisas 
mais impressionantes que já vi. Nesse 
momento senti logo que “aquilo” era 
realmente diferente. O português que 
estava ao meu lado só dizia ‘Meu, o que 
é isto?!’ Recordo-me de andar bastante 
entusiasmado. Os cheiros, as músicas, 
as pessoas, as expressões faciais, a lín-
gua, a gastronomia. Tudo era novidade”, 

recorda. A visão romântica manteve-se: 
“Via material para curtas-metragens 
o tempo todo.” Tal como a irmã, teve 
cautela no primeiro mês “por questões 
de segurança”, mas rapidamente se 
adaptou. E, na Cidade do México, ficou 
com a impressão de ser “ainda mais fácil 
conhecer pessoas e travar amizades no 
México do que em Portugal, mas a ama-
bilidade e abertura acaba por ser um 
ponto em comum”. E retirou a mesma 
lição que Sara trouxe do Brasil: “Diria que 
o mexicano vive mais o presente do que 
nós. É mais relaxado, tem tempo para 
fazer as coisas, pensa menos no futuro.” 
Hoje vive em Cork, na Irlanda, mas não 
diz que não a um regresso ao México. 
“Viver no México foi muito provavelmen-
te a melhor experiência da minha vida, e 
a minha ideia na altura até era ficar por 
lá. Embora me tenha custado, optei por 
regressar.”

Os dois irmãos recomendam o INOV a 
todo e qualquer um que esteja interes-
sado. “O conselho que dou é para que 
estejam preparados para tudo, desde 
logo porque tanto podem ir para Macau 
como para Vigo”, recomenda António. 
“Em caso de dúvida, avancem, não 
pensem duas vezes”, reforça. Sara frisa 
a importância de se ir à aventura: “Não 
tenham medo!” Para quem não tiver 
medo, as inscrições para os estágios 
INOV estão abertas até ao dia 10 de 
outubro.
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OS ABBA GOLD, GRUPO DE TRIBUTO QUE HÁ MAIS DE 20 ANOS INTERPRETA OS TEMAS DA BANDA QUE FOI 
UM ÊXITO NOS ANOS 70 E 80 ATUA NO MULTIUSOS DE GUIMARÃES NO DIA 12 DE OUTUBRO, PELAS 22H00.

ABBA GOLD
NO MULTIUSOS DE GUIMARÃES

MÚSICA

FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

A banda inglesa é entusiasticamente 
recebida por onde passa, formando uma 
gigantesca onda que nos remete para 
outros tempos.  Tal como acontecia no 
tempo dos ABBA, as salas enchem-se 
e o ambiente vivido durante os espetá-
culos vai ao rubro quando os ABBA Gold 
interpretam temas como, Mama Mia, Chi-
quitita, Waterloo, Fernando, Voulez-vous 
entre outros.

De acordo com o a produção do espe-
táculo  “tudo está pensado ao mínimo 
detalhe, mas o que de certo fará as delí-
cias de todos, será reviver ao vivo todos 
os clássicos. Uma noite inesquecível e 
obrigatória para qualquer fã dos ABBA e 
para todos aqueles que querem conhecer 
melhor o seu trabalho”.
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TEXTO: MAFALDA OLIVEIRA

FESTIVAIS COLORIRAM
VERÃO EM GUIMARÃES

Allen Halloween e Jibóia, nome artístico 
de Óscar Silva. O segundo dia do festival 
teve como ponto alto a atuação dos 
britânicos Toy e do duo The KVB. Ainda 
neste dia, estrearam-se em território 
nacional os franceses The Psychotic 
Monks. O sueco The Field fechou o fes-
tival com eletrónica experimental. Ainda 
antes, os portugueses Sensible Soccers 
apresentaram o belíssimo Aurora – e 
foram presenteados pelo fogo-de-artifí-
cio das festas Gualterianas. Abriu a noite 
um nome incontornável nome da música 
indie portuguesa, B Fachada.

O final de agosto ficou marcado pela 
terceira edição do Vai-m’à Banda, da 
Revolve, que percorreu vários espaços: 
a Tasca Expresso, Amigos da Penha, 
Adega do Ermitão e Tasquinha do Tio 
Júlio. Este ano, juntaram-se-lhes a Adega 
dos Caquinhos e a Taberna do Trova-
dor. Quanto aos artistas, os escolhidos 
foram Omar Souleyman, Benjamim, 
Chinaskee, Sunflowers, Calcutá e Luís 
Severo. Chinaskee abriu o festival na 
Tasca Expresso, para depois o festival e 
respetiva comitiva seguir para a Penha. 
Uma rápida viagem de teleférico fez a 
transição para os concertos de Benja-
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Longe vão os tempos em que passar os 
meses quentes em Guimarães era si-
nónimo de deserto cultural. O verão de 
2019 foi rico em eventos que preenche-
ram as tardes e as noites da cidade. Os 
palcos espalharam-se e ergueram-se 
em jardins, praças e até em tascas. Do 
Verão é Jazz ao Suave Fest, passando 
pelo L’agosto, Vai-m’à Banda e o Manta, 
o verão não foi esquisito quanto a esti-
los musicais. O arranque fez-se a ritmos 
suaves. De 2 a 6 de julho, o Verão é 
Jazz, organizado pela associação Con-
vívio e pela Escola de Jazz do Convívio, 
trouxe a Guimarães nomes como Paulo 
Barros e o consagrado guitarrista ho-
landês Richard Okkerse.

Agosto iniciou-se com a lagosta 
gigante a invadir os jardins do Museu 
de Alberto Sampaio. À terceira edição, 
de 1 a 3 de agosto, houve espaço para 
nove concertos, de bandas nacionais e 
internacionais. De regresso aos jardins 
onde se realizou a primeira edição do 
festival vimaranense, o dia inaugural do 
festival acolheram um eclético trio de 
artistas portugueses: Scúru Fitchádu, 

mim e Luís Severo. O autor de “O Sol 
Voltou”, lançado em maio último, já tinha 
atuado no festival, na primeira edição. DJ 
Fitz, em dose dupla (às 19h00 e no final 
do espetáculo do sírio), continuou na 
linha das sonoridades distantes. 

Já em setembro, foi tempo de estender 
as mantas nos jardins do Centro Cultural 
Vila Flor (CCVF). O festival marcou o ar-
ranque da temporada cultural do CCVF e 
de Guimarães. A 13.ª edição contou com 
Holly Miranda, Bruno Pernadas, Momo 
e Serushio. O destaque vai para Holly 
Miranda, a norte-americana que fechou 
o festival e que, confessando a dificul-
dade de dar dois concertos num só dia 
(tinha estado em Espanha na tarde de 
sábado passado), encantou o jardim com 
temas do último álbum, “Mutual Horse”, 
e covers de Nina Simone, Portishead e 
Leonard Cohen. 

O roteiro pelos festivais de verão termi-
nou como começou: suave. Às portas 
do Convívio, houve tempo para estreias 
(Conjunto Corona) e aniversários (You 
Can’t Win, Charlie Brown). Ao primeiro 
dia, deu-se palco a artistas como Gloc-
kenwise, Palas e Cassete Pirata.
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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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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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GUIMARÃES ARTE E CULTURA
OUTUBRO 2019

AGENDA

OPUS – CHRISTOS PAPA-
DOPOULOS
12 DE OUTUBRO, 21H30
Centro Cultural Vila Flor

Espetáculo de dança do grego Christos 
Papadopoulos, “estrela em ascensão da 
dança contemporânea europeia”. “Numa 
simbiose perfeita entre dança e música”, 
quatro bailarinos interpretam A Arte da 
Fuga, de Bach.

PLANT REVOLUTION!
19 DE OUTUBRO, 21H30
CIAJG

A ecologia e sustentabilidade saltam 
para primeiro plano nesta exposição 
coletiva com curadoria de Margarida 
Mendes.

ORQUESTRA
DE GUIMARÃES
18 DE OUTUBRO, 21H30
Centro Cultural Vila Flor

Concerto no Grande Auditório, em 
que a Orquestra tocará obras de dois 
mestres da música erudita: Beethoven e 
Schumann.

GUIMARÃES NOC NOC 
5 E 6 DE OUTUBRO
Guimarães

A nona edição do Guimarães NOC 
NOC sai à rua e instala-se no centro 
da cidade de Guimarães.  Há Pintura, 
Escultura, Fotografia, Vídeo e muito 
mais para visitar e não precisa de 
pegar no carro. O roteiro pode ser 
realizado de forma pedonal.

AUTOCARRO
PARA SONHOS
20 DE OUTUBRO, 15H00
CIAJG

Um espetáculo de teatro em torno do 
tema do sonho com dramaturgia de 
Eduardo Brito e encenação de Marta 
Freitas.

ABBA GOLD
12 DE OUTUBRO, 22H00
Multiusos de Guimarães

O grupo de tributo à icónica banda sueca 
atua em Guimarães. A performance vai 
permitir a fãs dos ABBA recordar e reviver 
temas como Fernando, Chiquita ou 
Dancing Queen.

BIG – BIENAL DE ILUSTRA-
ÇÃO DE GUIMARÃES
12 DE OUTUBRO – 31 DE DEZEMBRO
OFICINA – CIAJG; Palácio Vila Flor

Ilustrações para ver em vários espaços 
d`A Oficina. Há 120 obras de 54 autores 
em exposição no Palácio Vila Flor. Des-
taque para a exposição “As sete vidas 
do Senhor Silva”, do designer e ilustra-
dor editorial Jorge Silva, que recebe o 
Prémio Carreira na BIG deste ano. SERENATAS VELHAS

1 DE OUTUBRO, 21H00
Largo da Oliveira

O Grupo de Fados da Universidade do 
Minho dá as boas-vindas aos novos 
estudantes da Universidade. O evento 
marca o início da Receção ao Caloiro.©
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DOMINGO NOS MUSEUS
27 DE OUTUBRO 
CIAJG; CDMG

Inaugura-se uma nova temporada de 
encontros nos museus da d´A Oficina. 
Neste dia há oficinas, conversas e visitas 
guiadas às exposições do CIAJG e da 
CDMG.
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TEXTO: MAFALDA OLIVEIRA • FOTOGRIAS: DIREITOS RESERVADOS

Os direitos humanos foram o mote para 
a aventura vivida pelas vimaranenses 
Bruna Silva e Carolina Ribeiro, no âmbito 
de uma parceria entre a Capivara Azul 
– Associação Cultural, de Guimarães, 
com a organização Doctor Cinema, da 
Arménia. A 02 de setembro, Bruna e Ca-
rolina, de 22 e 21 anos, respetivamente, 
partiram rumo à ex-república soviética 
com o objetivo de aprender a utilidade 
do documentário como promoção e 
educação dos direitos humanos. Duran-
te 10 dias, Bruna e Carolina juntaram-se 
a jovens de várias partes do mundo num 
training course.

O processo de criação do documentário 
foi, para Carolina Ribeiro, “complicado”. 
“Foi-nos dado uma série de “direitos 
humanos” e cada grupo teria de, numa 
tarde, filmar e entrevistar (o que cada um 
quisesse). Entrevistámos alguns locais, 
com a ajuda do nosso colega arménio, 
e perguntamos-lhes sobre os direitos 
humanos na Arménia, antes e depois da 
revolução. Queríamos refletir que toda a 
pessoa tem direitos humanos em qual-
quer parte do mundo, porém, na prática 
não é o que acontece”, conta. 

A Arménia viveu, em 2018, a “Revolução 
de Veludo Arménio” e, para Carolina 
Ribeiro, foi “interessante” perceber que 
alguns locais estavam “esperançosos no 
que diz respeito aos seus direitos”. Com 

o documentário “New You”, de cerca de 
4 minutos, a ideia do grupo de Caroli-
na Ribeiro foi, precisamente, refletir a 
atualidade e “passar uma mensagem de 
esperança”. A jovem gostaria “de ter tido 
mais tempo para explorar as histórias 
de cada local e tentar documentá-las de 
forma mais original, mas 10 dias é muito 
pouco para trabalhos desses”, admite.

BEM-VINDAS À ARMÉNIA

Mas nem só de filmagens se fez a 
viagem. Logo à chegada ao aeroporto 
de Yerevan, a capital, a primeira viagem 
de táxi foi elucidativa relativamente à 
realidade que se vive no país. “O taxista 
contou-nos uma breve história sobre o 
país e alertou-nos para os perigos que 
poderiam existir. Como, por exemplo, ter 
cuidado em sair à noite após as 23h00”, 
revela Carolina.

No país situado no sul do Cáucaso, “qua-
se ninguém fala em inglês”, segundo a 
vimaranense. E ainda que em termos de 
comércio seja simples, “noutros casos as 
coisas complicam. Felizmente tínhamos 
voluntários da Arménia que nos ajuda-
vam a comunicar quando precisávamos 
de algo”, garante.

Yerevan revelou-se uma cidade “ainda 
com muita pobreza”, e onde “tudo era 

mais barato”, conta. Porém, é necessário 
ter em conta que lá “o ordenado mínimo 
era de 110 euros. O que para eles é pou-
quíssimo”, explica Carolina Ribeiro. 

Entre os vários contrastes que surgiram 
na viagem, Carolina destaca o facto 
de este ainda ser um país com muitos 
vestígios da União Soviética. “O centro de 
Yerevan podia ser confundido por uma 
cidade europeia, mas os arredores são 
bem diferentes”, frisa. Além disso, na Ar-
ménia “não existem regras de condução. 
Por todo o lado que passávamos, víamos 
carros desfeitos ainda a ser usados. An-
dar de carro era sempre uma experiência 
de adrenalina”, recorda. Aliás, nas ruas de 
Yerevan, a determinada altura, o grupo 
de Carolina foi seguido por um polícia, 
que terá percebido que não se tratavam 
de cidadãos locais. “Falamos com ele e 
ele explicou que era uma forma de nos 
“proteger”, justifica.

10 dias na Arménia foram também uma 
forma de contactar com “mundos” bas-
tante “distintos”. “Para além da realidade 
da Arménia, conhecíamos a realidade 
de cada um dos voluntários, vindos de 
outros países”, explica. Na bagagem, Ca-
rolina trouxe a vontade de repetir a expe-
riência. “Todas as dificuldades apenas me 
fizeram crescer e sair do conforto a que 
estou muitas vezes submetida”, resume a 
jovem vimaranense.

A CAPITAL DA ARMÉNIA, YEREVAN, FOI, DURANTE DEZ DIAS, A CASA DE BRUNA SILVA E CAROLINA 
RIBEIRO. AS JOVENS DE GUIMARÃES PARTICIPARAM NUM TRAINING COURSE NA EX-REPÚBLICA SOVIÉTICA 

NO INÍCIO DE SETEMBRO. OBJETIVO? REALIZAR UM DOCUMENTÁRIO SOBRE DIREITOS HUMANOS.

DE GUIMARÃES PARA A ARMÉNIA
PARA DOCUMENTAR DIREITOS HUMANOS
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Era inevitável: o cheiro das amêndoas 
amargas recordava-lhe sempre o des-
tino dos amores contrariados.

De onde eu venho, - não o país (ou 
qualquer outro local tangível, que pos-
sa ser encontrado através de coorde-
nadas geográficas), mas antes aquele 
lugar, lá dentro, que todos consegui-
mos sentir, sem saber identificar, - a 
vida é vivida como nos romances de 
Gabo, o meu homónimo, no masculino: 
Gabriel García Márquez.
Lá, nesse lugar, a rotina é saboreada, o 
tempo não luta, constantemente, con-
tra nós e a paz é uma realidade conti-
nuada, mesmo quando se atravessa o 
olho do furacão. Porque essa paz, essa 
plenitude, é intrínseca a quem domina 
a arte de “saber viver”. Isso eu sei. Sei-o 
porque a vida tem de ser muito mais do 
que aquilo que aparenta ser. Feliz-
mente, a cada geração, vão-se dando 
a conhecer indivíduos bafejados com 
o dom de nos conceder um vislumbre 
dessa realidade, alternativa ao cânone 
convencionado. Gabriel é um deles 
e optou por escolher, como veículo, 
as palavras. Contudo, se quiserem a 
minha opinião, não creio que se limite 
a escrever. Gabriel oferece um vasto 
leque de emoções e incita ao sonho – 
essa poderosa arma.

Porquê O Amor nos Tempos de Cólera?
Como, normalmente, costumo res-
ponder: Porque é o meu Cem Anos de 
Solidão - que para todos os que (ainda) 
não são fluentes em Gabriel García 
Márquez, vale tanto como dizer que é a 
minha obra preferida do autor.

Se procuram uma saga familiar (como 
em Cem Anos de Solidão), possivel-
mente, encontrarão outra, igualmente 
marcante, em obras de outros autores 
como Isabel Allende, Arundhati Roy ou 
Jung Chang (entre uma infinidade de 

OS LIVROS TÊM MUNDOS DENTRO

AMOR NOS TEMPOS DE CÓLERA, 
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
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

outros). Mas, em O Amor nos Tempos 
de Cólera, encontrarão a essência de 
quem a escreve.

Não adiantarei pormenores acerca da 
acção, porque acredito que, em alguns 
casos, tudo o que se possa revelar, 
irá arruinar o prazer da descoberta 
– semelhante ao prazer de sentir o 
cheiro que encerram as páginas de um 
livro com uma idade superior à nossa. 
Confesso que apenas decidi sugerir 
este título por não gostar da sub-valo-
rização que parece ter vindo a sofrer, 
ao longo do tempo. Se este texto tiver 
alguma utilidade, pois que seja a de 
ajudar a relembrar esta fantástica obra 
de arte.
Em jeito de nota final, partilho que há 
uma parede do centro histórico da 
cidade, onde se pode ler a seguinte 
declaração de vontade: “Quero morrer 
na América Latina”. Deparei-me com 

ela, sem contar (como, aliás, aconte-
cem todos os melhores encontros), 
e recordo-me de me emocionar com 
a carga poética inesperada daquela 
citação aleatória. Houve três pontos 
que invadiram, de forma instantânea, 
o meu pensamento: “1º – É um óptimo 
death wish!; 2º – Gabo. O meu Gabo.; 
3º – Uma foto”.
Clique.

Um novo nome, a qualidade de sempre.

Coleção de Outono
599

€

apenas

Conjunto
3+2 lugares
em microfibra

Av. D. João IV - 1147 4800-532 Guimarães  •  Tel. 933 578 928  •  geral@enedecor.pt  •  www.enedecor.pt 
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Um novo nome, a qualidade de sempre.
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TEXTO: PEDRO CASTRO ESTEVES • FOTOGRAFIAS: HUGO DELGADO

FOTOGRAFAR PARA
“DESMISTIFICAR” O BAIRRO

Como mostrarias o teu bairro a alguém 
que nunca tenha lá estado? Foi este o 
desafio que o fotojornalista Hugo Del-
gado - que trabalhou de perto com os 
mais novos destas freguesias durante 
três meses - lançou a crianças e jovens 
de Atouguia e Gondar. O resultado está 
exposto na Casa da Memória, numa 
exposição inaugurada a 20 de setem-
bro.

O convite partiu da Fraterna - Cen-
tro Comunitário de Solidariedade e 
Integração Social, que levou a estes 
jovens uma experiência diferente. É que 
as fotografias em exposição não são 
da autoria do fotojornalista, mas sim 
das crianças e jovens com quem Hugo 
teve a oportunidade de lidar durante o 
período de intervenção.

“Durante três meses, ia ter com eles 
uma ou duas vezes por semana. As 
fotografias são feitas por eles. Nesta 
iniciativa, uma pessoa diferente, de 
fora, está ali com eles e vive o dia-a-dia 
deles. Ainda por cima com uma máqui-
na fotográfica. Eles ficaram fascinados 
com ela”, lembra o fotojornalista. 

O projeto, intitulado “Os Rostos do meu 
Bairro”, almeja “desmistificar” a ideia 
de bairro a partir do olhar das crianças, 
que conhecem e se moldaram naque-
le habitat. Financiado pelo Programa 
Escolhas, e promovido pela Fraterna, 
teve uma componente de formação na 
área das Tecnologias de informação e 
comunicação e apoiou-se na fotografia 
para instrumentalizar o registo sócio 

DURANTE TRÊS MESES, O FOTOJORNALISTA HUGO DELGADO TRABALHOU COM MAIS DE 40 CRIANÇAS 
E JOVENS DE GONDAR E ATOUGUIA. ADOTOU UM PAPEL DE “TUTOR” E DEIXOU QUE OS MAIS NOVOS 
REGISTASSEM OS ROSTOS E OS RECANTOS DAS ZONAS ONDE VIVEM. O RESULTADO É A EXPOSIÇÃO “OS 
ROSTOS DO MEU BAIRRO”, PARA VER NA CASA DA MEMÓRIA.

demográfico dos bairros de Atouguia e 
Gondar.

Hugo deu alguma formação acerca do 
manuseamento da máquina fotográfica 
e deixou os jovens explorarem o seu 
ambiente através de uma lente. Que é 
como quem diz, “lançou-os às feras”. O 
resultado: várias fotografias em expo-
sição, que mostram o bairro através do 
olhar de quem lá vive. Adotou o papel 
de “tutor” daqueles jovens, o que aca-
bou por também tornar a experiência 
enriquecedora para o fotojornalista.

ESTE SOU EU, ESTE
É O MEU BAIRRO

Mas se a experiência foi, nas pala-
vras de Hugo Delgado, “fascinante”, o 
momento da inauguração da exposi-
ção, em que os jovens fotógrafos se 
reconheceram nas suas imagens e no 
seu bairro foi singular. O ato inusitado 
levou os jovens a um espaço cultural 
para se olharem ao espelho e se reco-
nhecerem nas imagens de sua autoria.
No dia de inauguração “houve intera-
ção com os miúdos que participaram 
no projeto e estava completamente 
cheio”, recorda o fotojornalista. Os mais 
novos puderam ainda participar numa 
performance da atriz e artista plásti-
ca vimaranense Cristina Cunha, que 
colaborou desde março neste projeto 
de intervenção.

No entender de Hugo Delgado, a 
performance “embelezou a exposi-

ção”. “Essa performance foi feita com 
os miúdos”, acrescenta. “Foi um dia 
diferente, um dia para dar palco a 
crianças” que, por norma, estão longe 
destes circuitos culturais. As fotogra-
fias estão expostas até ao dia 31 de 
dezembro.
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Sempre que passa num pórtico com 
portagens eletrónicas é devido o pa-
gamento da respetiva taxa. Para quem 
tem o dispositivo de via verde, esta 
situação é facilitada: ao passar na por-
tagem, a ordem de débito que é devida 
é transmitida e o valor é pago de forma 
automática através da sua conta. 

Os consumidores que não pretendam 
adquirir um dispositivo via verde, devem 
efetuar o pagamento destas portagens 
posteriormente em qualquer Loja CTT, 
Posto de Correio ou Agente Payshop, 
através da indicação do número de ma-
trícula. Indicam-lhe o montante em falta 
e só tem de pagar. Este pagamento deve 
ser realizado no prazo de 5 dias úteis, 
sob pena de já não estar disponível. 

Há ainda outra forma mais comoda de 
realizar o pagamento sem ter de se des-
locar a nenhuma loja física: através da 
emissão de referências multibanco. 

Pode obter as referências para paga-
mento de duas formas: através do site 
dos CTT, identificando a sua matrícula 
e o número de telemóvel, sendo depois 
geradas as referências para proceder 
ao pagamento através de uma caixa 
multibanco ou do seu homebanking. A 
outra forma é através do envio de uma 
mensagem escrita para o número 68881 
com o texto «CTTMBespaçoMatrículaes-
paçoNIF».

Desta forma, receberá um SMS no seu 
telemóvel com os dados de “Entidade”, 
“Referência”, “Valor” e “Data Limite de 
Pagamento” necessários para efetuar o 
pagamento em qualquer caixa da rede 
Multibanco. Ao indicar o NIF receberá a 
fatura com o seu número de contribuin-
te. O custo de envio de SMS é de 0,30€ 
acrescido de IVA.

O pagamento de portagens por Refe-
rência Multibanco (MB) está disponível 

COMO PAGAR
PORTAGENS ELETRÓNICAS?

ESPAÇO DO CONSUMIDOR

FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

apenas para clientes de matrícula nacio-
nal. Os valores de portagens para pagar 
apenas estão disponíveis normalmente 
48 horas após a passagem. 

Será enviado um SMS para o telemóvel 
indicado pelo cliente com a confirmação 
do pagamento e o número de compro-
vativo que lhe permitirá aceder à fatura.

O SMS de confirmação de pagamento 
será enviado até ao limite de 48 horas 
após efetuar a operação de pagamento. 
Caso o pagamento não tenha sido rea-
lizado em cumprimento com as instru-
ções referidas, será enviado um SMS de 
acordo com o motivo que inviabilizou a 
liquidação das portagens. Nesta situa-
ção, deverá contatar a Linha de Apoio a 
Cliente. Pode também consultar a Apli-
cação dos CTT para consulta os valores 
em dívida e fatura pós-paga.

Para esta e outras questões poderá con-
tactar-nos na Avenida Batalhão Caçado-
res 9, em Viana do Castelo, através do 
telefone 258 821 083 ou para o endereço 
eletrónico deco.minho@deco.pt.
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MAFALDA COSTA, 19 ANOS, É TAMBÉM MATHILDA. SÃO E NÃO SÃO A 
MESMA PESSOA. LANÇOU O ÁLBUM DE ESTREIA A 10 DE SETEMBRO, 

"CHANGING COLOURS", E CONTA QUE, AGORA, SE SENTE LILÁS: "ALGO 
ENTRE QUALQUER COISA." SÃO AS DORES DE CRESCIMENTO DE

MAFALDA CANTADAS POR MATHILDA.  

"É A VONTADE DE 
CONSUMIR O MUNDO.
DE O TER NAS MÃOS"

TEXTO: NUNO R. GOMES • FOTOGRAFIAS: JOÃO BASTOS
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O primeiro single do teu álbum de 
estreia chama-se "I Don't Like Tea". 
Tem algo que ver com o facto de 
viveres em Londres e não gostares?
 
Por acaso não. “I Don’t Like Tea” foi 
uma das primeiras músicas que escrevi 
quando nem sequer tinha a certeza de 
que ia para Londres. Na altura tinha um 
sentido um pouco literal. Não gostava 
de chá. Mas também foi sempre 
uma metáfora… Estás com uma dor 
de cabeça? Bebe chá. É o conforto 
automático. Como eu não estava a 
gostar desse conforto, o chá era tudo o 
que eu não procurava.
 
Então foste para Londres à procura do 
desconforto?
 
De certa forma, sim. Fui para Londres 
para estudar na universidade. Mas 
acima de tudo para ter experiências 
novas, conhecer pessoas diferentes, 
e Londres é, sem dúvida, uma cidade 
desconfortável. 

Sentes agora que isso foi mesmo 
necessário para ti?
 
Sim. Fez-me crescer muito. A 
adaptação foi difícil, mas eu sinto 
que me vou pôr em mais situações 
do género. Sinto necessidade de ter 
aquele barulho todo à minha volta, 
sinto-me quase como a preto e branco 
no meio da confusão. E aprendo muito 
com isso. 

Mas essa azáfama é o contrário, para 
já, do que tens vindo a fazer como 
Mathilda. Precisas desse contraste 
para chegares a uma canção? 

Era preciso. Agora sinto que não. 

Olhando para o “Changing Colours”, 
vejo que todas as músicas vieram de 
uma certa confusão. Uma confusão 
poética, vá. Agora estou a sentir calma 
interior, porque foi tanta a confusão 
que quase rebentou… Não sei para 
onde vou, mas sinto que algo vai 
mudar com o tempo. E que a Mathilda 
vai crescer, tal como eu. 

Temos a Mathilda e a Mafalda. São e 
não são a mesma pessoa ao mesmo 
tempo?
 
Sim. São, sem dúvida, a mesma 
pessoa, mas são faces diferentes da 
mesma moeda. Uma, a Mafalda, é 
a que vive, a que existe, que ocupa 
espaço e que vive a confusão. A 
Mathilda expressa-a e protege-a do 
significado das palavras. A Mathilda 
sou eu, sem dúvida, mas filtra e 
consegue entregar ao público uma 
versão de algo que se tenha passado 
com a Mafalda. Não foi por isso que 
criei um alter ego. Mas, sendo tão 
pessoal na forma como escrevo, era 
necessário ter uma barreira. 

"Changing Colours" representa essa 
mudança, as coisas a passar, não 
saber onde estamos? Tens três pontos 
coloridos na capa: azul, amarelo e 
lilás...
 
O título vem de duas frentes diferentes. 
Sempre fui ligada à parte humana 
das pessoas e por isso comecei a 
estudar jornalismo. Porque observo 
muito e sou muito introspetiva. Falo 
muito sobre mim, mas é tudo sobre 
sensações comuns. Então, idealizava 
a sociedade associando cores às 
pessoas. Dentro do mesmo verde, tens 
um espetro infinito de verdes. Somos 

"NÃO PENSO 
MUITO NO 
PORQUÊ 
DE FAZER 
MÚSICA"

todos semelhantes, mas também 
muito diferentes. E eu nunca me 
consegui ver numa cor só. O amarelo 
representa a adolescência, o fervor de 
tudo a acontecer, o entusiasmo, viver o 
sonho. Com a passagem para Londres, 
na chegada à idade adulta e passar por 
situações de adaptação, senti que era 
mais lilás. Ne, triste nem feliz. Algures 
no meio. Algo entre qualquer coisa. E, 
então, o "Changing Colours" é sobre 
crescer, amadurecer, mudar. 

E o azul? 

O azul é a infância. Os bons momentos 
que recordo. Amarelo é a adolescência 
e nascimento da Mathilda. E o lilás é 
o crescer, o amadurecer… Sendo que 
tenho 19 anos, não sou nenhuma 
adulta! Sinto que vejo as coisas de uma 
maneira mais crua, mais cinzenta, e foi 
aí que Londres entrou. Tanta confusão, 
tantas pessoas à minha volta e eu a 
observar. Como um filme.

Tens vindo a dizer que o álbum mostra 
alguma parte da tua vida. A passagem 
do amarelo para o lilás influenciou a 
sonoridade do álbum? 

Por acaso não, já estava gravado. 
A "Small Fish Lilac Skies" escrevi 
precisamente antes de ir para Londres. 
É sobre ser um peixe grande num lago 
pequeno… e ser um peixe pequeno 
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num lago grande. Londres é desafiante, 
assustadora, mas era o que queria e 
precisava de fazer. E consegui abraçar 
o medo. É a única do álbum que tem a 
influência do crescimento. 

Esse crescimento, aliado ao 
desconforto sentido, ajuda a manter a 
tua sonoridade? Ou não vês fronteiras 
para isso?

Não vejo fronteiras. É a Mathilda que 
me leva. Não penso muito no porquê 
de fazer música ou como deve soar. É 
como tem de ser. Muitas músicas não 
têm estrutura porque não tem de ser 
assim.

É difícil fazer música sem a estrutura 
que falas, mais orgânica, e crescer no 
panorama musical atual? 

É difícil se te preocupares com isso 
(risos). E eu não me preocupo. E 
felizmente com o Diogo [Alves Pinto], 
que foi e é um pilar muito importante 
para a Mathilda, partilho essa visão de 
fazer música como deve ser feita. Não 
para as massas, sem regras…

Se tiver de ser para massas, será…

Claro. Esperamos sempre resposta 
do público. Não há outra forma de 
fazermos isto. É como tem de ser. Não 
tem de agradar a toda a gente. E lido 
muito bem com isso. 

Se o álbum tivesse saído antes de ires 
para a universidade, o processo teria 
sido igual?

Sim, sim. Trabalhamos no álbum 
à distância. Dei muitos concertos, 
trabalhei no álbum, tive uma tour em 
Itália... Eu sempre vivi esta dualidade 
de não chamar à atenção, mas piso um 
palco com facilidade. Estar em Itália foi 
tão bom. Fez-me divertir, não pensei 
tanto sobre as coisas e no que deveria 
dizer. 

Essa dualidade está presente em 
muito da tua vida: és a Mafalda e 
cantas como Mathilda; dizes-te tímida 
e pisas um palco facilmente; estudas 
jornalismo, área que conta histórias 
de pessoas, e contas a tua através 
da música. Como lidas com isto? Já 
agora: é um plano a longo prazo, o 
jornalismo?
 
Bem… Lá está, nunca pensei muito 
nas coisas. A música faz-me sentir 
bem, então faço música como gosto. 
O jornalismo era uma área que me 
interessava, então decidi estudar. 
Gosto imenso de contar histórias 
e sinto-me uma contadora de 
histórias. Como Mathilda conto as 
minhas histórias e como jornalista 
virei a contar a dos outros. São duas 
existências que conseguem viver em 
completa harmonia. Sou muito curiosa, 
sei que muito do que está à minha 
volta é o que me faz crescer. Com 
essas experiências tenho mais para 
contar. Há uma série de áreas pelas 
quais me sinto fascinada: cinema, 
literatura, fotografia… Claro que caem 
todas para o visual e o escrito, sinto 
necessidade de as explorar. O que 
sinto é que não tenho a necessidade de 
fazer tudo agora. Sinto mesmo que o 

mundo não me vai fugir. Tenho 19 anos. 
Tenho tempo.  

Durante a adolescência tiveste uma 
banda, não foi?
 
Sim! Tinha 16 anos. Out of Touch, 
grande nome. Foi muito divertido. 
Começou com uma participação minha 
num concurso de talentos do liceu e, 
por muito foleiro que seja, foi a primeira 
vez que pisei um palco. Vi imensa 
gente à minha volta, mas gostei. É a 
tal contradição: posso estar com cinco 
pessoas e sentir-me desconfortável 
e estar num palco rodeada por uma 
multidão e sentir o contrário. 

Sentes-te aconchegada em palco? 

É. E quando deixar de ser, é porque 
tenho de parar um bocadinho. 

Já aconteceu?

Já. Já tive situações em que não me 
sentia confortável sem perceber 
exatamente o porquê. Estava a passar 
por uma fase em que precisava de 
algum espaço, algum tempo para 
mim. Que é o período que estou a 
viver agora. Ter calma. Ter de parar um 
pouco não é sinal de fraqueza. 

Esperava-se que, depois do single, 
lançasses o álbum. Há sempre a ideia 
de seguimento. Foi importante teres 
parado e lançares as coisas com o teu 
tempo?
 
Agora, sim. Se me fizesses a mesma 
pergunta há três meses, dizia-te que 
não. Mas cheguei a um ponto que 
pensei mesmo: ‘Não consigo’. Estive 
doente durante algum tempo, passei 
por momentos muito complicados. 
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Estou a recuperar. As doenças 
invisíveis são difíceis de explicar… Já 
não me lembrava do prazer de ler um 
livro, de não fazer nada, sem pensar 
em nada. Sem sentir pressão. Dar um 
passo atrás e respirar. 

Isso é resultado de ser artista? De 
absorveres tudo? 

Sim, é a vontade de consumir o mundo. 
De o ter nas mãos. Desde muito cedo 
senti isso. Sempre fiz mil coisas. Nunca 
achei que fazia suficiente e sentia-me 
culpada. E isso refletiu-se nos últimos 
meses. Queria conquistar o mundo 
sem ter a noção de que o mundo é 
muito grande e eu sou muito pequena, 
ainda. Acima de tudo, sinto-me feliz 
com o álbum. Agora posso descansar 
um bocadinho. Não vou a lado nenhum, 
mas preciso de umas semanas, uns 
meses. 

Mudando de assunto. O Diogo [Gobi 
Bear], para além de teu primo, 
acompanha-te há algum tempo. Como 
surgiu isso?
 
Não éramos muito próximos. Ele tem 
mais nove anos que eu. Mas muito 
rapidamente começamos a dar-nos 
super bem, quando nos aproximamos. 
Quando soube que cantava, convidou-
me para ir a casa dele para lhe mostrar 
uma música. E foi uma das primeiras, 
ele tocou por cima e ficou assim. A 
verdade é que o percurso com o Diogo 
tem sido muito interessante. Há uma 
familiaridade que nos é natural, mas há 
respeito mútuo enquanto artistas. Há 
espaço. E há silêncio, que continua a 
ser importante na música.  

A companhia dele ajudou-te a crescer?

Sim. Eu não sou nada pragmática. 

Fico bloqueada. E o Diogo tem um 
raciocínio muito mais rápido, objetivo. 
Completamo-nos. Sinto que estou 
a ficar mais concentrada, mais 
focada. Mas sempre cresci muito 
rápido. Tenho um grupo de amigos 
há muitos anos e é o mesmo, mas 
senti muita dificuldade em descobrir 
onde pertencia. E fui para Londres 
à procura disso e não encontrei. E 
depois apercebi-me que pertenço a 
mim própria e depois partilho isso com 
algumas pessoas. 

Há alguém que tenha tido alguma 
influência sobre o que fazes 
artisticamente? 

Somos um conjunto de influências, 
ponto final. Cresci muito com o cinema 
e a música. As experiências, as pessoas, 

o cinema, tudo me inspira. E também 
as experiências dos outros, se bem que 
este álbum é muito introspetivo. 

E o que fazes nos tempos livres que 
tens agora? Observas o mundo?

(Risos) Adoro dançar. Tive aulas 
de ballet durante seis anos e tive 
contemporânea. Mas gosto de dançar 
como uma maluca de manhã, durante 
meia hora, com música dos anos 80. 
Até disse à minha mãe que as pessoas 
deviam ver este lado. O facto de 
começar uma carreira tão cedo fez com 
que algumas pessoas tivessem uma 
admiração por mim que eu nunca quis. 
Porque criam-se expetativas daquilo 
que tu és e tu não és aquela pessoa, o 
que é muito injusto. E houve quem se 
afastasse.  

Alguém afastar-se é um preço que, 
inevitavelmente, acabas por pagar 
sendo artista?
 
Sim. As pessoas que me são próximas 
sempre me admiram, tal como eu os 
admiro, num ponto saudável. Mas tive 
situações que me deixaram triste. 
Acharem que eu sou superior. E eu 
nunca quis ser. 

Todas estas dificuldades das quais me 
falaste podem dar azo a algo mais, 
artisticamente falando?
 
Sim, definitivamente. Costumo dizer 
que os últimos meses deram-me pano 
para mangas para quatro álbuns.  

Poderia terminar esta entrevista com a 
pergunta de sempre: O que se segue? 
Mas, pelo que falamos, penso que não 
faz muito sentido fazê-la.

Não faço ideia! E é ótimo não saber.
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TEXTO E FOTOGRAFIAS: NUNO RAFAEL GOMES

Traves, argolas, solos e muito mais. 
Músculos rijos, movimentos minu-
ciosamente executados, o sorriso de 
quem cumpre, a desilusão de quem 
não. Houve espaço para isto e muito 
mais na Taça do Mundo de Ginástica 
Artística, que trouxe a Guimarães a 
elite da modalidade. Não é a primei-
ra vez que tal acontece por cá — no 
ano passado, no mesmo espaço (o 
Multiusos), também se realizou uma 
Taça do Mundo de Ginástica Artística 
por cá. Desta vez, o Multiusos acolheu 
a última prova antes do Campeonato 
do Mundo, que se realiza em outubro 
próximo em Estugarda.

Álvaro Sousa, vice-presidente da 
direção da Federação de Ginástica de 
Portugal, avaliou com nota positiva o 
evento e a prestação dos atletas por-
tugueses: “Correu dentro do esperado. 
Acho que Guimarães participou neste 
evento com todo o apoio logístico. É 
um evento que engrandece e divulga a 
ginástica portuguesa. Quanto à seleção, 
só podemos estar contentes. Ganha-
mos hoje um aparelho e ganhamos 
medalhas durante o evento.” 

Para os Jogos Olímpicos de Tóquio, 
no próximo ano, Álvaro Sousa disse 
esperar “o apuramento de um ginasta 
da artística masculina e uma ginasta da 
artística feminina”, mas reconheceu que 
“a competição é feroz”.

GINÁSTICA A CONQUISTAR 
TERRENO

Domingos Bragança, presidente da 
Câmara Municipal de Guimarães, 
realça que “a ginástica artística é uma 

A GINÁSTICA 
ARTÍSTICA 
FEZ-SE 
VER EM 
GUIMARÃES

modalidade que se está a afirmar em 
Guimarães”, mas esse “é um caminho 
de longo curso”. O autarca sublinha: 
“Guimarães é singular no panorama 
desportivo. Temos uma atividade des-
portiva muito intensa e eclética.”

Tanto Domingos Bragança como o vice-
-presidente da Federação de Ginástica 
de Portugal concordam que eventos 
como este podem atrair mais jovens 
para a prática desportiva. “A política da 
federação nestes dois mandatos tem 
como pedra fundamental a organização 
de eventos internacionais em Portugal, 
no sentido de promover a disciplina. 
Desde 2011, conseguimos mais que 
duplicar o número de praticantes em 
Portugal e isso é bastante positivo”, 
realça Álvaro Sousa. 

Acrescenta ainda que, quando a 

direção atual da federação entrou em 
cena, “Guimarães não tinha prática de 
ginástica e agora tem umas instalações 
para a prática da modalidade que são 
exemplares”.

No último dia, em que as medalhas 
estiveram no pensamento dos ginastas 
que chegaram às finais, imperou o fair 
play e o convívio nas áreas mais reser-
vadas aos atletas. 

Contudo, o foco manteve-se sempre. 
Nas bancadas, a audiência reagiu efu-
sivamente aos representantes portu-
gueses, mas sem nunca desrespeitar os 
internacionais. E, a cada vez que o hino 
do Japão, do México ou de qualquer 
outro dos 13 países presentes preenchia 
o espaço, toda a gente se levantava. 
Na ginástica há respeito e a ginástica 
fez-se respeitar.

A ÚLTIMA PROVA ANTES DO 
CAMPEONATO DO MUNDO 
TROUXE A GUIMARÃES A ELITE 
DA GINÁSTICA ARTÍSTICA.
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TEXTO: DIOGO BASTOS • FOTOGRAFIAS: MAIS GUIMARÃES E VSC

Escrevia Amaro das Neves, na edição 
29 da revista Mais Guimarães, que foi 
na década de 1920 que “os clubes de 
futebol começaram a brotar por todo 
o lado, como cogumelos”. Guimarães 
não foi exceção: a 22 de setembro de 
1922, na despedida do verão daquele 
ano, foi fundado o Vitória Sport Clube. 
E se, na altura, os jornais não davam 
destaque à modalidade, vemos hoje 
o domínio do futebol face a outras 
modalidades. 

A caminho do centenário, o Vitória 
decidiu imortalizar o local de nascimen-
to do clube. António Macedo Guima-
rães era o proprietário da Chapelaria 
Macedo, onde se fundou o Vitória Sport 
Clube, e foi o seu primeiro presidente. 
Hoje, aquele lugar é ocupado pelo Café 
Milenário, colado à Torre da Alfânde-
ga, onde se inscrevem aquelas letras 
que são, também, um cartão de visita: 
“Aqui Nasceu Portugal”. Pois bem, ali ao 
lado lê-se “Aqui foi fundado o Vitória”. 
A placa comemorativa dos 97 anos do 
Vitória foi revelada no dia de aniversário 
do clube, e poderá vir a reunir a mesma 
fama — pelo menos no meio vitoriano. 

Os adeptos que seguem os passos do 
clube de rei ao peito poderão agora 
contar a mesma história e comprová-la 
através da placa. Mas também poderão 
adiantar alguns detalhes. Por isso, cita-
mos um excerto do texto de Amaro das 
Neves, professor de História, criador do 
blogue “Memórias de Araduca” e xxxx: 
“No Toural, o lugar onde quase tudo se 
decidia em Guimarães, coexistiam vá-
rias dessas tertúlias, em geral vocacio-
nadas para a discussões políticas. Uma 
delas era versada em futebol. Acontecia 
na Chapelaria Macedo, então de portas 
abertas no mesmo edifício onde hoje 
está o Café Milenário. O seu proprietá-
rio, António Macedo Guimarães, entu-
siasta e profundo conhecedor das artes 
do pontapé na bola, tinha-se tornado 
no mentor dos jovens que se interes-
savam por aquele desporto dificílimo”, 

O VITÓRIA 
SOPROU
97 VELAS 

lê-se no artigo referenciado. Acrescenta 
o historiador: “Diz quem tem memória 
para o dizer, que o berço do Victoria 
Sport Club foi a Chapelaria Macedo. O 
chapeleiro seria o seu primeiro presi-
dente. Não sabemos como foi consti-
tuída a primeira direção ou comissão 
instaladora do Vitória, mas é sabido 
que cooperaram com António Macedo 
Guimarães no lançamento do clube o 
então alferes José Vieira Campos de 
Carvalho, Luís Filipe Gonçalves Coelho, 
António Emílio Pereira de Macedo, Luís 
Gonzaga Leite e Avelino Augusto de 
Araújo Dantas. A primeira notícia da 
existência do Vitória Sport Clube apare-
ceu no jornal Ecos de Guimarães do dia 
17 de dezembro de 1917.”

Mas há muito mais para contar. E para 
viver. Parabéns, Vitória Sport Clube.



27

MAIS GUIMARÃES N78 OUTUBRO 2019

Quer vender o seu imóvel? Num pri-
meiro momento, pode-lhe parecer fácil, 
mas com certeza não é! Por isso, avalie 
se não é melhor entregar o seu imóvel 
a um consultor experiente, o que pode 
lhe poupar tempo e garantir um melhor 
negócio.

Entretanto, se quiser arriscar-se na 
missão da venda, apresento-lhe 5 Dicas 
para melhorar a imagem da sua casa:

1. Limpe, despersonalize e arrume o 
seu imóvel

Trate de manter as paredes sem fo-
tografias e limpas, as janelas com os 
vidros limpos para deixar entrar a luz. 
Igualmente, a cozinha e as casas de 
banho limpas, valorizam o seu imóvel. 
Reorganize a casa, esvazie parcialmente 
os armários, desapegue-se do imóvel. 
Este tem que ser agradável aos olhos 
do comprador. Areje e perfume o seu 
imóvel de preferência com um aroma 
suave. Se for o caso, cuide do jardim da 
sua casa, apare a relva, mantenha os 
acessos limpos e cuidados.

ARTIGO DE OPINIÃO

CINCO DICAS PARA
VENDER O SEU IMÓVEL
TEXTO: NINA RIBEIRO • FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

2. Conserte tudo o que está estragado

As torneiras, portas interiores e exterior, 
portas de armários, janelas e persianas, 
são de económica reparação e esta será 
fundamental para dar uma aparência de 
“bem cuidado” ao imóvel.

3. Pinte, se for preciso as paredes com 
uma cor clara e neutra, e cuide da 
iluminação

Substitua lâmpadas fundidas por novas, 
bem como substitua as de luz branca 
por amarelas. Ilumine também o exterior.
4. Modernize a sua casa, sobretudo as 
cozinhas e casas de banho

Pinte azulejos antigos, se necessário; 
troque louças sanitárias antigas.  Tratar 
os móveis de cozinha é uma operação 
simples e muito importante

5. Verifique o pavimento

Polir o chão danificado e se em material 
frio, aplicar madeira por cima para o tor-
nar mais quente, são algumas sugestões 
que devem ser analisadas na tentativa 
de valorizar o seu imóvel.

Depois de tudo pronto, faça anúncios, 
publicite, receba bem os interessados, 
procure clientes com bom potencial e 
faça um bom negócio!
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TEXTO: DIOGO BASTOS • FOTOGRIAS: DIREITOS RESERVADOS

Foram 15 quilómetros de prática 
desportiva partidos em dois: dez para 
correr, cinco para caminhar. E tudo pela 
solidariedade. O Pontis Petrina, na sua 
primeira edição, realizou-se no dia 14 de 
setembro e o tiro de partida foi na pon-
te romana de Campelos, na vila de Pon-
te, em Guimarães. A meta foi colocada 
no ringue do Centro Social Recreativo e 
Cultural de Campelos (CSRCC).

O nome “Pontis Petrina” tem as suas 
origens na “denominação dada pelos 
Romanos à Ponte Romana de Campe-

los, local onde se irá iniciar a corrida e a 
caminhada”. Os “padrinhos” da corrida 
foram Alice Vilaça, jornalista da Antena 
1, que a organização caraterizou como 
“uma apaixonada pela corrida e pelo 
atletismo”, e José Capela, atleta vimara-
nense.

A corrida de 10 quilómetros, no escalão 
masculino, teve como vencedor da geral 
Artur Rodrigues, atleta do GDC Guilovai, 
da Associação de Atletismo de Aveiro. 
Nota para Joaquim Carlos Lopes do 
Boavista FC, que venceu na categoria 

de Veteranos II, sendo 6.º classificado 
na geral.  No plano feminino, a grande 
vencedora foi Luísa Oliveira, da equipa 
Paredes Aventura.

Nesta primeira edição da Corrida Pontis 
Petrina, que teve o apoio da Junta de 
Freguesia de Ponte, participaram 180 
atletas (150 masculinos e 30 femininos). 
Apesar de se terem coroado vencedores, 
todos os participantes merecem uma 
palavra de reconhecimento. Afinal, o ver-
dadeiro prémio aqui era outro: o de aliar 
a atividade física à solidariedade.

A TOTALIDADE DA RECEITA DAS INSCRIÇÕES REVERTEU A FAVOR DO CENTRO SOCIAL RECREATIVO E 
CULTURAL DE CAMPELOS. PORQUE TAMBÉM SE FAZ DESPORTO PELA SOLIDARIEDADE.

NO PONTIS PETRINA CORREU-SE 
E CAMINHOU-SE PELA SOLIDARIEDADE
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TEXTO: NUNO RAFAEL GOMES

Eles são miúdos, mas rodam pela pista 
de kart como gente grande e sagra-
ram-se, a 15 de setembro, campeões 
nacionais na modalidade. Falamos 
de Luís Alves, 13 anos, e de Maria 
Germano Neto, com nove. O primeiro 
conquistou o título na categoria de ju-
niores; já Maria dominou nos cadetes. 

Luís partiu com uma vantagem de 10,5 
pontos em relação ao adversário mais 
próximo. Ainda que Ivan Domingues 
tivesse vencido a corrida, foi o jovem 
vimaranense que conquistou o título de 
campeão nacional, uma vez que foi o 
mais rápido nos treinos conometrados. 
“Este foi um título muito saboroso, um 
dos mais especiais da minha carreira”, 
disse. “Eu e a equipa estudámos todos 
os cenários e seguimos à risca a nossa 
estratégia ao longo do fim de semana”, 
referiu o campeão nacional da catego-

ria Cadete (2015) e bicampeão nacional 
Juvenil (2016 e 2017).
Maria chegou à prova, que decorreu em 
Baltar, em segundo lugar no campeo-
nato. A jovem piloto partiu para a Final 
a depender apenas de si mesma. Na 
final, Maria Germano Neto parte de ter-
ceiro, no entanto, perde duas posições, 
caindo para a quinta posição. Começa 
mais uma vez a remontada até ao 
segundo lugar, posição que conseguiu 
a escassas 4 voltas do fim. Entre pilotos 
do sexo masculino e feminino, foi a 
mais nova de sempre a ganhar todas 
as provas da IAME que se realizam em 
Portugal. Agora, tem os olhos postos 
em vencer, mais uma vez, a Taça de 
Portugal, competição marcada para 02 
e 03 de novembro, em Palmela. A piloto 
vimaranense fez a sua estreia em 2016, 
com apenas 5 anos, tendo conquistado, 
logo nesse ano, a Taça de Portugal.

A PISTA É DELES E OS TÍTULOS CONQUISTADOS CONFIRMAM-NO: MARIA E LUÍS DOMINAM O KARTING.
EM SETEMBRO, TORNARAM-SE CAMPEÕES NACIONAIS DE KARTING NAS SUAS CATEGORIAS.

LUÍS ALVES E MARIA GERMANO NETO:
OS PRODÍGIOS VIMARANENSES DO KARTING 
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FUTEBOL À LUPA

ARTICULAÇÃO DE EQUIPAS  =
BONS RESULTADOS
E BOAS VENDAS!

O EXEMPLO DO AJAX!

De Toekomst, Amesterdão...
A academia do Ajax!
Viveiro de nomes como Marco Van 
Basten, Frank Rijkaard, Wesley Sneijder, 
Urby Emanuelson, Rafael van der Vaart, 
Maarten Stekelenburg and Gregory van 
der Wiel, entre muitos outros nomes que 
ajudaram a fazer a história do futebol. 
Mais recentemente, berço de nomes 
como De Ligt, Van de Beek ou Frenkie 
de Jong.

Um filão inesgotável, portanto!

Porém, esse filão trabalha-se com 
esmero acima da média, tornando os 
Lanceiros de Amesterdão uma referencia 
de um modo muito próprio de interpretar 
o futebol...através da construção de uma 
base sólida na sua própria casa.

E os factos falarão por si. O clube mais 
popular da Holanda já venceu quatroTa-
ças/Ligas dos Campeões, uma taça das 
Taças, uma taça UEFA, duas supertaças 
europeia, trinta e quatro campeonatos 
da Holanda, dezanove taças do seu 
país e nove supertaças domésticas. Um 
palmarés de respeito, confirmado pela 
surpreendente carreira do pretérito ano 
na Liga dos Campeões, em que com 
um orçamento incomensuravelmente 
inferior aos “tubarões europeus” foi ca-
paz de eliminar Real Madrid e Juventus, 
só caindo no último minuto das meias 
finais perante o Tottenham, que naque-
les quarenta e cinco minutos finais da 
eliminatória “teve Deus” travestido em 
Lucas Moura.

OS PRINCÍPIOS DO ÊXITO

Para a reconhecida excelência do 
modelo dos homens de Amesterdão, o 
empirismo conta pouco. Apesar de uma 
das frases preferidas do maior símbolo 
do clube, Johann Cruyff, ser “acho ridí-
culo quando um talento é rejeitado com 
base em estatísticas de computador. 
Com base nos critérios do Ajax de hoje 
eu teria sido rejeitado. Quando tinha 15 

“JOGAR FUTEBOL É MUITO SIMPLES, DIFÍCIL É JOGAR UM FUTEBOL 
SIMPLES. ACHO RIDÍCULO QUANDO UM TALENTO É REJEITADO COM 
BASE EM ESTATÍSTICAS DE COMPUTADOR. “ JOHANN CRUYFF

TEXTO: VASCO RODRIGUES • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

anos não conseguia chutar uma bola a 
mais de 15 metros com o pé esquerdo 
e talvez uns 20 com o direito. A minha 
qualidade, técnica e visão não podem 
ser detectadas por um computador”, 
a verdade é que nas oficinas do clube 
nada é deixado ao acaso.

Deste modo, da cantera do clube até à 
equipa principal todos os escalões de 
formação treinam do mesmo modo, 
ainda que o grau de exigência aumente 
consoante os jogadores se aproximem 
do objectivo principal: a equipa principal 
sénior.
Além disso, todas as equipas dos 
clubes, desde os benjamins à principal, 
perfilham o mesmo sistema táctico. O 
1*4*3*3 é o sistema de jogo pré defini-
do, desde sempre, e todas as equipas 
dos “de Godenzonen” têm de jogar do 
mesmo modo.

Além disso, outra particularidade merece 
ser ressalvada. O modelo TIPS tem sido 
um grande auxílio para os monitores do 
clube. Descontruindo o acrónimo, este 
mais não significará que “Technique, 
Insight, Personality e Speed”. Façamos a 
tradução para português: Técnica, Intui-
ção, Personalidade e Velocidade. Cada 
um destes preceitos terá dez pontos de 
análise, que permitirá aferir a possibilida-
de do jovem chegar ao top

O CASO PORTUGUÊS

Em Portugal o trabalho científico terá 
começado nas selecções nacionais jo-
vens no final da década de 80 do século 
passado, com Carlos Queiroz.

Os resultados não se fariam esperar.
Depois de períodos conturbados que 
tiveram o ponto alto na confusão ocor-
rida com a selecção AA no campeonato 
do mundo do México, os portugueses 
passavam a olhar de outro modo para 
o trabalho científico nos escalões de 
formação.

Os resultados não se fariam esperar...  os 
“meninos do professor” seriam bicam-
peões mundiais, ganhariam vários títulos 
europeus e seriam a “Geração de Ouro” 
que faria, por muitos anos, sonhar os 
portugueses.

Tal modelo indicaria o “caminho”.
A partir daí, ainda que, muito pausa-
damente, a formação mereceria um 
cuidado maior, até se dar o advento das 
equipas B.

AS EQUIPAS B – A MUDANÇA DO PARA-
DIGMA OU NEM ISSO

Estas surgiram na temporada de 2012/13 
e pretendiam a rentabilização dos fu-
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turos talentos que, saídos dos escalões 
de formação, não encontravam, ainda, 
espaço para singrar ao mais alto nível.

Porém, rapidamente, esses preceitos 
passaram quase para segundo plano.
Desde “caixote de subaproveitados” em 
que qualquer jogador entrava na equipa 
secundária, até ao desinvestimento nas 
mesmas, com o advento das equipas 
sub-23, tudo foi sucedendo às equipas 
das futuras estrelas.

Porém, a verdade é que, ainda assim, 
muitos jovens jogadores conseguiram 
dar o salto para as equipas principais, 
sendo, inclusivamente, rentabilizados.

Mas, contudo, as palavras de Renato 
Paiva, actual treinador da equipa B 
do Benfica merecerão a nossa maior 
reflexão, pois traduzirão como deverão 
funcionar todas as equipas secundárias, 

seguindo o referido exemplo do Ajax: 
“"Há aqui jogadores que têm de perce-
ber que no Benfica tem de se jogar como 
Benfica quer, não como os treinadores 
[querem], o Benfica quer que se jogue de 
uma forma e não temos de andar todos 
atrás da bola, há questões posicionais 
a respeitar. Nesse jogo posicional do 
4x3x3 há jogadores que não estiveram 
bem e nós temos de lhes mostrar essa 
situação porque se querem, muito bem, 
se não querem há mais jogadores para 
jogar.

E, como comprovamos, esse deve ser o 
alfa e o ómega para termos uma forma-
ção que se possa rentabilizar e simulta-
neamente permitir, num futuro, mais ou 
menos próximo, gerarem-se mais valias.

O VITÓRIA...BEM OU NEM POR ISSO?

Falemos do Vitória e façamos o cotejo 

das três equipas seniores do clube: a 
principal, a B, e a dos sub-23.
Utilizemos, nestas linhas, o trabalho 
desenvolvido no pretérito ano.
Assim, o binómio e de mais valias 
conjugado com o êxito desportivo foi, 
completamente, descurado.
Atentemos nos resultados das três 
representações do clube. A equipa A 
conseguiu um bom (mas não excelente!) 
quinto lugar, a equipa B desceu ao Cam-
peonato de Portugal e ade sub-23 foi 
incapaz de se apurar para a fase decisiva 
da sua prova.

Além disso, assistiu-se, e isso foi mais 
importante (atendendo ao que falamos) 
a uma clara falta de articulação entre 
as três equipas, assistindo-se à utiliza-
ção de um modelo em duas equipas 
baseado na posse de bola, num modelo 
que privilegiava o controlo, num sistema 
de jogo definido em 1*4*3*3 e outra que 
apostava em transições rápidas, num 
sistema de 1*3*5*2.

Não pretenderemos determinar qual o 
mais fiável, mas verdade é que a que uti-
lizou o modelo distinto foi despromovida.
Mas, independentemente disso, não 
deveria ter existido, sendo a antecâmara 
da equipa topo, o cuidado de adaptar 
esses atletas ao modelo desse vértice 
da pirâmide?
Assim, ainda que o modo como dois 
atletas da equipa B pegaram de estaca 
na A, como sucedeu com Tapsoba e Al 
Musrati, tal permitiria   uma mais rápida 
integração e adaptação aos processos, 
facilitando o êxito colectivo e individual...
E bons resultados levam à possibilidade 
de bons negócios!
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BREVES E INTERESSANTES
FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Há cada vez mais interesse no Espaço. 
A tecnologia atual permite já viagens à 
órbita da Terra a preços mais económi-
cos, o que abre novas oportunidades 
comerciais. Nesse sentido não é de 
estranhar que haja já quem pense em 
apostar no turismo espacial. Um caso 
que tem sido amplamente comentado 
é o da empresa Gateway Foundation. 

Esta pretende lançar um hotel no 
espaço até 2025. Segundo a empresa 
responsável, o projeto visa hospedar 
até 450 pessoas que poderão vislum-
brar a Terra a partir do espaço. O Hotel 
Espacial Von Braun somente estará 
em pleno funcionamento em 2027. O 
nome dado ao hotel foi escolhido após 
votação.

São muitos os testemunhos de pessoas 
que atribuem ao Apple Watch a capa-
cidade de lhes ter salvo a vida. Seja a 
detetar anomalias no ritmo cardíaco, 
seja a avisar de quedas inesperadas, a 
verdade é que este gadget é único. De 
tal forma que, em setembro, a história 
de Burdett tornou-se viral no Facebook. 
Após a queda, o sistema do Apple 
Watch enviou automaticamente uma 
mensagem de texto (via iPhone) para a 
pessoa registada na app Watch como 
contacto de emergência. Posteriormen-
te, quer a pessoa identificada na app, 
quer o serviço de emergência recebe-
ram a localização do local do acidente.

É difícil acreditar que já passou tanto 
tempo, mas o G1, o primeiro smartpho-
ne com o sistema operativo Android, 
foi lançado há 11 anos. Estávamos em 
2008, ano em que Michael Phelps, um 
jovem nadador desconhecido batia 
sete recordes mundiais de natação, e 
preparava-se para pulverizar um record 
Olímpico. O T-Mobile G1, produzido pela 
HTC, foi o primeiro smartphone do seu 
género. Em linha com o ecossistema 
da Apple, o G1 fez a sua estreia com o 
Android 1.6 Donut, um novo sistema 
operativo móvel, desenvolvido com 
base na personalização, inclusão e 
versatilidade.O G1 incluía, na altura, 
uma mão cheia de funcionalidades 
até à data exclusivas do iPhone. Um 
intuitivo teclado QWERTY no ecrã, um 
web browser, e versões otimizadas dos 
serviços Google mais populares, como 
o Google Maps com Street View, Gmail, 
e o YouTube.

A empresa de Elon Musk tem-se des-
tacado mundialmente no segmento 
dos carros elétricos e Portugal tem 
contribuído. Segundo dados publicados 
pela ACAP – Associação Automóvel 
de Portugal, a Tesla já ultrapassou 
algumas marcas automóveis bastante 
populares no nosso país. De acordo 
com os dados, entre janeiro e agosto a 
Tesla vendeu 1321 carros elétricos em 
Portugal. Contas feitas a empresa de 
Elon Musk vende em média por dia 5,5 
carros. Numa tabela que é liderada pela 
Renault, a empresa de Musk aparece na 
22ª posição à frente de marcas como a 
Jeep, Skoda, Honda, entre outras. Atual-
mente a quota de mercado da empresa 
norte-americana é de 0,83%.

RUBRICA

APPLE WATCH 
DETETOU QUEDA 
GRAVE NUM CICLISTA 
E AVISOU O SOCORRO

PRIMEIRO 
SMARTPHONE
ANDROID FOI 
LANÇADO HÁ 11 ANOS

TESLA VENDE CINCO
CARROS POR DIA 
EM PORTUGAL

EMPRESA PRETENDE LANÇAR HOTEL
NO ESPAÇO ATÉ 2025
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Segundo o IMT, esta nova combinação 
terá uma maior longevidade. Isto porque 
serão usadas, pela primeira vez, as letras 
Y, K e W nas matrículas portuguesas. 
as novas matrículas serão constituídas 
por um grupo de duas letras, seguido 
de um grupo de dois algarismos e outro 
grupo de duas letras. A separação é feita 
através de traços. Adicionalmente, foi 
alterado o regime de emissão, revali-
dação, substituição, segundas vias e 
trocas de títulos de condução nacionais 
e estrangeiros, que passam a poder ser 
prestados nos Espaços Cidadão.

As pessoas que não controlam os 
seus membros têm uma necessidade 
vital de interação com a tecnologia. 
Contudo, este processo nunca é de 
fácil resolução. O controlo de voz pode 
resolver alguns problemas, inclusive 
os sistemas operativos dos computa-
dores e smartphones estão já muito 
afinados. No entanto, para algumas 

pessoas até isso não é possível. 
Investigadores do Georgia Institute 
of Technology agora acreditam que 
deram um grande passo. Na verdade, 
pode parecer ficção científica, mas é 
real. Há efetivamente um novo método 
que é capaz de controlar diretamente 
máquinas e produtos eletrónicos só 
com o pensamento. 

As ameaças informáticas estão cada 
vez mais apuradas e difíceis de detetar. 
Os crackers reinventam continuamen-
te o seu modus operandi, sendo que 
agora têm usado os serviços Google 
para phishing e ransomware. Para além 
disso, um relatório da Kaspersky indica 
que, no segundo trimestre de 2019, 
Portugal foi o quinto país que sofreu 
mais atraques de phishing em todo o 
mundo. A cultura hacking destaca-se 
dos crackers pela ética das suas ações. 
Por norma associado a algo mau, os 

hackers são muito confundidos com 
os crackers nas nossas denominações 
comuns. Não obstante, estes atacan-
tes invadem os nossos dispositivos 
e sistemas informáticos, causando 
muitas vezes prejuízo ao utilizador. A 
Grécia foi o país com maior percenta-
gem (26,20%) no que diz respeito à 
ativação de sistemas antiphishing entre 
abril e junho deste ano. Seguem-se a 
Venezuela (25,67%), o Brasil (20,86%), 
Austrália (17,73%), Portugal (17,47%) e o 
país vizinho, Espanha (15,85%).

A Microsoft tem sido parca no que toca 
a revelar números do Windows 10. Tem 
escolhido momentos chave para os reve-
lar e para mostrar que este sistema tem 
crescido de forma muito sustentada e a 
bom ritmo. Com a mais recente informa-
ção partilhada pela Microsoft, conhece-se 
agora uma nova realidade para este 
sistema. São já mais de 900 milhões de 
dispositivos a correr este sistema ope-
rativo, que cumpriu em julho os quatro 
anos. Este novo valor, mostra uma nova 
ideia, que fica agora clara. A Microsoft 
irá chegar à barreira dos mil milhões de 
dispositivos com Windows 10 no início de 
2020. Fica assim atingida finalmente a 
meta inicialmente definida pela empresa 
para este sistema.

NOVAS MATRÍCULAS
EM PORTUGAL

INTERFACE CÉREBRO-MÁQUINA
PODE AJUDAR PESSOAS PARALISADAS

CRACKERS ESCONDEM-SE ATRÁS
DOS SERVIÇOS DA GOOGLE

WINDOWS 10
ULTRAPASSOU 
BARREIRA DOS 900 
MILHÕES
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Por vezes, precisamos de ver dezenas 
de filmes, para encontrarmos uma 
obra de arte como The Goldfinch.

Baseado na obra homónima de Donna 
Tartt, conta-nos a história de uma 
criança que vê a sua vida ser inter-
rompida (ou antes: roubada), após ter 
vivenciado um traumático atentado 
terrorista, a uma galeria de arte, no qual 
perde a sua mãe. 

Mas esta é apenas a premissa inicial, 
que confere ao futuro espectador a 
possibilidade de fazer a sua escolha: 
ver, ou não, o filme. Caso opte pela pri-
meira opção, o que acontecerá, a partir 
daí, será apenas um elegante bailado 
entre analepses e prolepses, que nos 
convidará a reflectir acerca do poder 
da trivialidade nas nossas vidas, numa 
cadência – quase – perfeita.

Pessoalmente, não estava preparada 
para a forte carga poética desta obra, 
que nos relembra a importância dos 
pormenores (“God is in the details”) 
e a força do acaso (ou destino). Nela, 

cabem diferentes histórias de amor, 
das mais variadas naturezas – até as 
menos prováveis, corroborando a teoria 
de que o amor pode ser encontrado 
onde menos se espera (“finding love in 
a hopeless place”). Mas, sem dúvida, 
a principal lição a retirar é, indubita-
velmente, a importância que as áreas 
cinzentas têm nas nossas vidas:

Sometimes good can come out of bad.
Neste filme não existem heróis, nem 
vilões, ou vítimas, existem, antes, pes-
soas reais, que erram como as demais. 
E que – naquela baliza temporal que 
delimita o enredo - aprendemos a amar, 
também (ou principalmente) pelos seus 
erros.

Compreendo que a opinião de quem 
leu a obra, antes de ver este filme, 
seja menos positiva porque é sempre 
extremamente complicado captar a 
subjectividade quer do narrador, quer 
do narratário, compactando-a em 2 
horas e meia de filme. Nesse sentido (e 
excepcionalmente), fico feliz por não o 
ter feito.

OS FILMES (TAMBÉM) TÊM MUNDOS DENTRO

THE GOLDFINCH,
JOHN CROWLEY
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

Destaco, ainda, a personagem de Boris 
Pavlikovsky que teria tudo para ser o 
anti-herói, por excelência, mas que, na 
minha opinião, acaba por ser o balão de 
oxigénio da história, graças à pers-
pectiva escolhida para esta narrativa 
cinematográfica.

Ah, a magia do cinema...

Rua da liberdade N289, 4810-441 Guimarães

COMÉRCIO AUTOMOVEL E ALUGUER
DE  AUTOCARAVANAS
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1 – DESAFIO 
DE EINSTEIN
Há cinco casas, todas com cores 
diferentes.

Em cada casa mora uma pessoa, todas 
com nacionalidades diferentes.

Os gostos dos cinco vizinhos são 
completamente diferentes uns dos 
outros.

Nenhum deles vive com o mesmo 
animal de estimação, não fumam a 
mesma marca de cigarros, nem bebem 
a mesma marca de bebida.
Para tal, tome atenção aos seguintes 
dados:

- O inglês vive na casa vermelha.
- O sueco tem cachorros.
- O dinamarquês bebe chá.
- A casa verde fica do lado esquerdo da 
casa branca.
- O homem que vive na casa verde 
bebe café.
- O homem que fuma Pall Mall cria 
pássaros.
- O homem que vive na casa amarela 
fuma Dunhill.
- Quem vive na casa do meio bebe leite.
- O norueguês vive na primeira casa.
- Quem fuma Blends vive ao lado de 
quem tem gatos.
- O que cria cavalos vive ao lado do 
homem que fuma Dunhill.
- O homem que fuma BlueMaster bebe 
cerveja.
- O alemão fuma Prince.
- O norueguês vive ao lado da casa 
azul.
- Quem fuma Blends é vizinho do 
homem que bebe água.

Resolva um dos exercícios lógicos mais 
desafiantes e complexos de sempre.

QUEBRA-CABEÇAS
Sugestão Quebra-cabeças:
Talvez seja mais simples se construir uma tabela onde 
as colunas representam as casas e em que cada uma 
das linhas se possa inserir as características.

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

QUEBRA-CABEÇAS

1 – QUEM FOI O PRIMEIRO HOMEM A 
COLOCAR OS PÉS NA LUA, A 20 DE JULHO DE 

1969, NO ÂMBITO DA MISSÃO APOLO 11?
a) John Glenn

b) Neil Armstrong
c) Edwin Aldrin

d) Michael Collins

4 – O CICLISTA ESPANHOL MIGUEL INDURAIN 
ALCANÇOU, NA DÉCADA DE NOVENTA, UM 
RECORDE NA VOLTA A FRANÇA QUE PERDURA 
ATÉ HOJE. QUAL?
a) Três vitórias consecutivas
b) Quatro vitórias consecutivas
c) Cinco vitórias consecutivas
d) Seis vitórias consecutivas 

2 – QUE PERSONALIDADE VIMARANENSE 
DISSE: “SOU DE UMA PÁTRIA PEQUENINA E 
SÓLIDA CHAMADA GUIMARÃES”?
a) Conde de Margaride
b) João de Meira
c) Alberto Sampaio
d) Novais Teixeira

5 – O VINHO DO PORTO SURGIU COM O 
ACRÉSCIMO DE UMA AGUARDENTE PARA O 

VINHO DO DOURO AGUENTAR AS VIAGENS 
PARA INGLATERRA. EM QUE SÉCULO?

a) Século XIII
b) Século XV

c) Século XVII
d) Século XIX

3 – AS CANÇÕES “LA VIE EN ROSE” E “NON, 
JE NE REGRETTE” SÃO ÊXITOS DE QUE 

CANTORA E COMPOSITORA FRANCESA?
a) Édith Piaf

b) Monique Serf
c) Juliette Greco

d) Mireille Mathieu

6 – A XEROFTALMIA (DIFICULDADE EM 
PRODUZIR LÁGRIMAS E NA VISÃO NOTURNA) 
RESULTA DA FALTA DE QUE VITAMINA?
a) A
b) B1
c) C
d) D
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