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De 07 a 16 de novembro, o jazz volta a 
ser a banda sonora da cidade

Histórias (e improvisos) da 
editora e promotora independente 
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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

BANDAS CENTENÁRIAS E DE BOA SAÚDE

NESTAS VINDIMAS,
AS UVAS SABEM A TRADIÇÃO 

A ESTAFETA DA AMIZADE
PÕE GENTE A CORRER
PELA SOLIDARIEDADE 

O FUTEBOL É DE INICIATIVAS E DE CAUSAS...
PARA ABRAÇAR OS ADEPTOS! 

NOVEMBRO É MÊS DE PINHEIRO
E ESTA É A COMISSÃO NICOLINA DE 2019

A EUFORIA DOS CALOIROS
NO BARULHO DAS LATAS

AS PORTAS DO
NOC NOC ESTÃO 

SEMPRE ABERTAS
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O melhor desta quadra está aqui
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No dia em que esta edição fica 
disponível para os nossos leitores, 06 
de novembro, Sophia de Mello Breyner 
Andersen, uma das vozes mais nobres 
da poesia portuguesa, completaria 100 
anos. 

O talento da autora, nascida na cidade 
do Porto em 1919, era gigantesco e 
unanimemente reconhecido. É de inteira 
justiça que o seu riquíssimo legado seja 
dignamente lembrado. Sophia foi uma 
das maiores embaixadoras da língua 
portuguesa, engrandecendo-a com 
versos e histórias maravilhosas como 
a que lembro no recorte abaixo. Não 
esquecerei aquela voz pausada no “Era 
uma vez uma casa branca nas dunas, 
voltada para o mar…” que antecipava 
o absoluto silêncio para apreciarmos 
a “Menina do Mar”, encenada pelo 
Filipe La Féria. Foram horas e horas em 
frente ao televisor, maravilhados com 
as descrições cristalinas de Sophia, dos 
espaços e sentimentos.

"Bom dia - disse o rapaz. E ajoelhou-se 
na água, em frente da Menina do Mar. 
- Trago-te aqui uma flor da terra - disse; 
chama-se uma rosa. 
E linda, é linda - disse a Menina do Mar, 
dando palmas de alegria e correndo e 
saltando em roda da rosa. 

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.

O MUNDO DE SOPHIA

- Respira o seu cheiro para veres como é 
perfumada. 
A Menina pôs a sua cabeça dentro do 
cálice da rosa e respirou longamente. 
Depois levantou a cabeça e disse 
suspirando: 
- É um perfume maravilhoso. No mar 
não há nenhum perfume assim. Mas 
estou tonta e um bocadinho triste. As 
coisas da terra são esquisitas. São 
diferentes das coisas do mar. No mar 
há monstros e perigos, mas as coisas 
bonitas são alegres. Na terra há tristeza 
dentro das coisas bonitas. 
- Isso é por causa da saudade - disse o 
rapaz. 
- Mas o que é a saudade? - perguntou a 
Menina do Mar. 

- A saudade é a tristeza que fica em nós 
quando as coisas de que gostamos se 
vão embora. 
- Ai! - suspirou a Menina do Mar, olhando 
para a Terra. Por que é que me mostraste 
a rosa? Agora estou com vontade de 
chorar. 
O rapaz atirou fora a rosa e disse: - 
Esquece-te da rosa e vamos brincar."

"Entendamos, por sob a música dos 
seus versos, um apelo generoso, uma 
comunhão humana, um calor de vida, 
uma franqueza rude no amor, um clamor 
irredutível de liberdade." (Jorge de Sena, 
"Alguns Poetas de 1938" in Colóquio : 
Revista de Artes e Letras, nº 1, Janeiro de 
1959
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GUIMARÃES

 CONCERTOS
13
28ª edição

10 dias

CENTRO 
CULTURAL
VILA FLOR

CENTRO INTERNACIONAL 
DAS ARTES JOSÉ DE 
GUIMARÃES

CONVÍVIO
ASSOCIAÇÃO
CULTURAL

7—————16
N OV E M BRO  2019

7QUI 
21H30

CHARLES 
LLOYD  

KINDRED SPIRITSCCVF 

8SEX 
21H30

ANTONIO 
SÁNCHEZAND 

MIGRATIONCCVF

9SÁB 
17H00

TRIO OLIVA/
BOISSEAU/ RAINEY
ORBITCCVF

9SÁB 
21H30

VIJAY IYERAND 
CRAIG TABORN
THE TRANSITORY POEMSCCVF

10DOM 
17H00

BIG BAND E ENSEMBLE  
DE CORDAS ESMAE 
DIRIGIDA POR
GEOF BRADFIELDCCVF

10DOM 
21H30

MIGUEL MOREIRA, LUCIEN DUBUIS, 
MÁRIO COSTA, RUI RODRIGUES, 
VALTER FERNANDES
PORTA-JAZZ / GUIMARÃES JAZZCIAJG

11SEG 
21H30

ICP 
ORCHESTRA

CCVF

12TER 
21H30

GUSTAVO COSTA, 
JULIUS GABRIEL, 
GONÇALO ALMEIDA
SONOSCOPIA / 
GUIMARÃES JAZZ

CCVF

13QUA 
21H30

JOE LOVANO TAPESTRY 
TRIOCOM MARILYN CRISPELLE 
CARMEN CASTALDICCVF

14QUI 
21H30

LINA NYBERG QUINTETE 
ORQUESTRA DE GUIMARÃES
TERRESTRIALCCVF

15SEX 
21H30

RUDY ROYSTON
FLATBED BUGGY

CCVF

16SÁB 
17H00

GEOF BRADFIELD 
QUINTET

CCVF

16SÁB 
21H30

ANDREW RATHBUN 
LARGE ENSEMBLE 
THE ATWOOD SUITESCCVF

www.guimaraesjazz.pt

M/6

Organização Cofinanciamento ApoiosMedia Partner
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NESTAS VINDIMAS,
AS UVAS SABEM A TRADIÇÃO

S. TORCATO

TEXTO E FOTOGRAFIAS: NUNO RAFAEL GOMES

Os miúdos entraram pelo campo como 
que se aquele terreno lhes pertences-
se. E chegaram bem perto das videiras 
com pedidos na ponta da língua: “Que-
remos uvas! Queremos uvas!” Chega-
ram às dezenas alunos e eram alunos 
do ensino básico e do pré-escolar de 
algumas terras de Guimarães. Inva-
diram alguns campos de São Torcato 
para assistirem às vindimas. A ativida-
de inseriu-se no primeiro dia da Festa 
das Colheitas, que decorreu entre 11 e 

13 de outubro, que teve a organização 
do Grupo Folclórico de S. Torcato.

As mãos de Elias mal seguram o cacho 
que, rapidamente, ia ficando despido 
de bagas e, por isso, mais leve. “Gosto 
muito de uvas!”, reforçou, acompanha-
do por alguns colegas de escola. É alu-
no do 1.º ano do Centro Escolar de São 
Torcato. “O meu pai também faz vindi-
mas. É o André. Conheces?”, perguntou, 
enquanto colocava duas bagas de uma 

vez só na boca. Já o Gonçalo cruzou os 
braços e lançou, sem cerimónias: “Eu 
não gosto de uvas!” Para quem não 
gosta, havia broa e doces tradicionais. 
Para os mais velhos, vinho e fêveras 
dispostas numa familiar travessa cor 
de telha, quentes, afagadas pelos pães 
que chegaram ao campo pelas mãos 
de mulheres trajadas a rigor. Se nas 
videiras crescem uvas, em São Torcato 
crescem tradições, que são passadas 
para os mais novos.
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Um novo nome, a qualidade de sempre.

Av. D. João IV - 1147 4800-532 Guimarães  •  Tel. 933 578 928  •  geral@enedecor.pt  •  www.enedecor.pt 

total
liquidação

ATÉ AO FINAL DO ANO

VAMOS REMODELAR O NOSSO ESPAÇO
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FORAM APRENDENDO SOZINHOS, LANÇARAM-SE AO 
VAZIO DA CENA CULTURAL VIMARANENSE E VINGARAM 
— OU, PELO MENOS, CONTINUAM A LUTAR. A EQUIPA 
CRESCEU, VEIO A PARTE EDITORIAL E HOJE CHAMAM 
PÚBLICO DO ESTRANGEIRO. A REVOLVE CELEBRA DEZ 
ANOS DE HISTÓRIAS E MÚSICA PARA CONTAR..

A IRREQUIETUDE  REVOLVE
ESPALHA A DESORDEM SONORA HÁ 10 ANOS

MÚSICA

TEXTO: NUNO RAFAEL GOMES • FOTOGRAFIAS: BRUNO CARREIRA

A equipa da Revolve é inquieta. “O cé-
rebro não para de trabalhar. Há sem-
pre novas ideias, conceitos, fórmulas, 
cores ou formas de apresentar algo ao 
público”, diz Rui Dias, diretor de produção 
da editora e promotora vimaranense. 
Entrou na Revolve no final de 2012, ano 
em que Guimarães foi Capital Europeia 
da Cultura. Mas Miguel de Oliveira está 
na Revolve desde o início — ou seja, 
2009. Fazendo as contas, são dez anos 
de Revolve e de inquietação. Duas mãos 
cheias de programação cultural, de 
estrear bandas em solo vimaranense, de 
desafiar o público a abraçar sonoridades 
que testam convencionalismos. E, mais 

tarde, desde 2014, de edição musical. “Eu 
digo muitas vezes que não estávamos à 
espera e que não foi pensado. Mas o que 
nós fazemos é pensado e é com inten-
ção, só que, na programação, a chegada 
de oportunidades foi sempre de impro-
viso”, explica o Miguel. Fundou a Revolve 
com Bruno Abreu há dez anos pelo mo-
tivo mais simples de todos: “Queríamos 
ver concertos em Guimarães.” 

A partir daí, a história conta-se ao longo 
de uma década em que a Revolve decidiu 
conjugar o verbo “arriscar” e fazer a ci-
dade abraçar a causa. A custo, claro: “Era 
muito difícil marcar concertos em 2009. 

As pessoas não faziam nada a não ser 
estar na Oliveira. Só às 02h00 é que pen-
savam em ir ver um concerto ao Convívio 
ou ao Projeto, na altura, ou ao Momen-
tos”, recorda. E foi esse bar, que, entre-
tanto, deu lugar a outro, que acolheu o 
primeiro concerto com a marca Revolve, 
com o negrume psicadélico dos norte-a-
mericanos White Hills e os portugueses 
Black Bombaim, maestros do stoner rock. 
No mesmo ano, chamaram os isrealitas 
TV Buddhas e os Glockenwise a Gui-
marães. “Fomos buscar os TV Buddhas 
ao hotel às 02h00 e eles estavam tipo: 
‘Vamos tocar agora?’”, conta Miguel. Facto 
é que tocaram às 03h00, agarrados aos 
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“costumes estranhos” da audiência vima-
ranense que se prendia “em cadeiras de 
esplanada”, aponta Rui. “Depois desce-
mos para a 01h00, a seguir para a meia-
-noite, 23h00. Tínhamos de estar à espe-
ra das pessoas para fazer a programação 
normal”, explicam. Tal como se dobram 
rotinas para fazer concertos às horas a 
que hoje nos vamos habituando — não só 
em Guimarães, como noutras cidades —, 
a Revolve também testou a abertura do 
público a novas ideias. Fizeram concertos 
intercalados com filmes, “em que uma 
tela onde se projetava um filme descia 
depois do final do espetáculo”, diz Rui, 
ou, mais tarde, quando apostaram no 
Agora Aqui, entretanto findado. “O nome 
até é bastante básico”, ri-se Miguel, “mas 
resumia a ideia”. “O Agora Aqui surge para 
dinamizarmos espaços da cidade, para se 
estabelecer um diálogo entre o patrimó-
nio da cidade com bandas emergentes. 
Fizemos concertos no Largo da Câmara, 
no Largo dos Laranjais, no Paço dos Du-
ques… É o que a Revolve faz”, resume Rui. 

AMOR, CARINHO 
E 1.200 EUROS
E a Revolve fez, como já foi referido, 
(muitas coisas) coisas de improviso — 
mas também através da aprendizagem 
reunida ao longo dos anos. “Começando, 
foi tudo carolice. Não sabíamos quem 
alugava o som, a quem pedir licenças, 
como se fazia programação. Como se 
fazem as coisas”, recorda Miguel. Hoje, 
a equipa está estruturada — “é bom 

quando temos mais amigos a lutar pelos 
mesmos objetivos que nós”, ressalva o 
cofundador da associação — e cresceu 
para os sete membros. Miguel tem a seu 
cargo a editora e a direção de comuni-
cação, Rui Dias é o diretor de produção 
(“sou a única pessoa com tempo para 
isso”, brinca). Na programação e agen-
ciamento, Bruno Abreu. Pedro Ribeiro é 
o responsável pela direção técnica, ao 
passo que a comunicação da Revolve é 
cuidada por Sara Rosa Oliveira. Francisco 
Novais e Maurício Cunha juntam forças 
na produção.

O primeiro Mucho Flow aconteceu em 
2012 e decorreu no Largo do Trovador, 
com a Tasquinha do Tio Júlio ao lado, 
pregos a deslizar pelo balcão fora e o 
homem da casa a apoiar a causa da as-
sociação. Miguel diz que foi a primeira vez 
que a Revolve “perdeu dinheiro a sério”. 
“E continuamos a perder”, acrescenta. O 
primeiro Mucho Flow, que este ano che-
gou à 7.ª edição e que se espalhou pela 
cidade, com dois dias de música pela pri-
meira vez, foi “feito só com amor, carinho 
e 1.200 euros”. Francisco Novais tocou 
nessa estreia do festival, que também 
marcou a primeira vez dos Tolouse, ban-
da vimaranense, num palco. “Eles nunca 
tinham dado um concerto. Soubemos 
disso na véspera”, conta Miguel. “Isso diz 
muito sobre como as coisas são feitas. 
Tiveram de formar banda, não tinham os 
membros todos, tiveram de fazer novas 
músicas”, recorda. “Pelo menos correu 
bem para eles”, acrescenta Rui. 

E se o Mucho Flow continua a dar 

cartas, expandido a sua audiência para 
o estrangeiro (houve gente de Madrid, 
Barcelona e Berlim a comprar bilhetes 
antecipados) e fazendo-se valer como 
um festival introspetivo, mas também 
uma experiência sonora, o Vai-m’à Banda 
é o verão a terminar e o sol a banhar as 
notas de música que ecoam por tascas 
e sítios marcantes da cidade. Porque, 
no fundo, tudo na Revolve “é feito com 
Guimarães como pano de fundo”. E os 
dois festivais são expressões “diferentes” 
da mesma organização. Ainda assim, 
ambos refletem as posições de quem os 
organiza, mas em dois polos: “a cabeça” 
(a introspeção, a noite, o frio do outono) 
no Mucho Flow e a “celebração” (a tradi-
ção das tascas, a ida à Penha, concertos 
no meio da natureza, o calor do verão) do 
Vai-m’à Banda, já que a Revolve levara 
artistas, noutros anos, a tascas que já 
frequentariam, como a Expresso.     

A Revolve ainda não emprega ninguém 
e quem lá trabalha, fá-lo por gosto. “Mas 
gostávamos todos de trabalhar na asso-
ciação a tempo inteiro. Toda a gente gos-
tava de tirar algum rendimento, mas isto 
é dedicar horas de trabalho, depois do 
trabalho, do fim de semana”, diz Miguel. 
“Fica em prejuízo a família, as mulheres…”, 
acrescenta Rui, que diz existir “um futuro 
a ser preparado”. “Aos 70, se eu me quiser 
reformar, é bom que existam na Revolve 
gajos mais novos para dar seguimento”, 
atira, a brincar. Para já, o presente: são 
duas mãos cheias de história que, a bem 
ou a mal, com mais ou menos improviso, 
ficaram gravadas na memória cultural da 
cidade.
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GUIMARÃES ARTE E CULTURA
OUTUBRO 2019

AGENDA

A MENINA DO MAR – 
CENTENÁRIO DE SOPHIA DE 
MELLO BREYNER
23 DE NOVEMBRO, 17H00
Centro Cultural Vila Flor

Um dos títulos mais reconhecidos da 
escritora transforma-se num conto 
sonoro, juntando um peixe clarinetista 
ou um caranguejo saxofonista à história.

TERRA – CICLO MÚSICAS 
DO MUNDO
23 DE NOVEMBRO, 21H30
CIAJG

Os Zulu Zulu chegam de Palma de 
Maiorca a Guimarães.

PINHEIRO
29 DE NOVEMBRO
Guimarães

O anunciador das Festas Nicolinas é o 
número mais concorrido das mesmas. 
Não é um dos primitivos números 
Nicolinos, mas arrasta gente de muitas 
zonas do país. 

CONFERÊNCIAS CIAJG
21 DE NOVEMBRO, 18H00
CIAJG

Maria Pestana, Francisco Adão da 
Fonseca e Pedro Jervell, do coletivo 
Skrei - Oficina de Arte Integrada, 
debatem o projeto “Eco-Visionaries. 
Art, Architecture and New Media after 
the Anthropocene”, apresentano no 
ano passado no MAAT. 

AULA ABERTA: ARQUITE-
TURA E ECONOMIA CIR-
CULAR
6 DE NOVEMBRO, 10H00
Campus de Azurém

A aula vai abordar temas como a 
sustentabilidade.

EXPENSIVE SOUL
09 DE NOVEMBRO, 22H00
Multiusos de Guimarães

Os Expensive Soul atuam no Multiusos de 
Guimarães no dia 9 de novembro, num 
concerto que assinalará os 20 anos da 
banda portuguesa autora de êxitos como 
"O Amor é Mágico".

BLACK BOMBAIN & JOÃO 
PAIS FILIPE
22 DE NOVEMBRO
Banhos Velhos - Caldelas 

Segundo capítulo do ciclo Musicado-
ria. Os Black Bombain vão levar rock e 
psicadelismo a Caldelas. A colaboração 
com João Pais Filipe e outros músicos 
trouxe sons dos jazz e da elétronica à 
musica dos Black Bombain, cujo univer-
so musical não para de crescer. AMAR AMÁLIA

8 DE NOVEMBRO, 22H00
Pavilhão Multiusos 

O 18º aniversário do Multiusos de 
Guimarães será assinalado com 
o espetáculo Amar Amália, que 
homenageia Amália Rodrigues.©
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IN MEMORIAN: OS LUGARES 
DE ALBERTO SAMPAIO
15 DE NOVEMBRO, 18H00 
Loja Oficina

Uma exposição dá mote a um percurso 
oitocentista sobre Alberto Sampaio no 
dia do seu aniversário. 
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NOVEMBRO 
É MÊS DE 
PINHEIRO
E ESTA É A 
COMISSÃO 
NICOLINA DE 
2019

TRADIÇÃO

TEXTO: NUNO RAFAEL GOMES • FOTOGRAFIAS: JOÃO BASTOS

“Era mesmo novo quando fui ao meu 
primeiro Pinheiro”, diz Alexandre 
Lopes. Anos depois, é o presidente da 
Comissão de Festas Nicolinas. Foram 
muitos os jovens que, no Largo do 
Toural, votaram no grupo responsável 
pela organização da edição deste ano 
das festas mais antigas de Guimarães. 
Alexandre, 18 anos, está a terminar o 
12.º ano. “Sou de Conde, mas costumo 
dizer que a minha casa é Guimarães e 
que apenas durmo em Conde”, diz. O 
gosto pelas Nicolinas foi-lhe incutido 
pelos pais: “Fui sempre às festas com 
eles”, recorda. 

O jovem aponta que esta é uma posi-

ção de “muita responsabilidade”, depois 
de ter sido chefe de bombos no ano 
passado. Garante nunca ter pensado 
em ser presidente da Comissão de 
Festas. 

Ainda assim, abraça o desafio e, claro, 
as mudanças que os tempos trazem: 
“Já não é a mesma tradição, mas sim a 
evolução da tradição. E o tempo muda 
muita coisa.”

Já conhecia parte da restante comissão 
“de vista”, mas agora tem a oportunida-
de para “estreitar laços”. Luís Gonzaga 
é o vice-presidente. O tesoureiro, este 
ano, é Francisco Soares, ao passo que 

Gonçalo Cunha é o secretário. Manuel 
Silva e João Guimarães são os vogais, 
sendo João Pacheco o chefe de bom-
bos, com Gonçalo Herculano a ocupar 
o cargo de sub-chefe. A lista fecha com 
José Machado e Rui Simões, primeiro 
e segundo vogais de festas, respetiva-
mente.  

Nos próximos anos, assegura que pas-
sará os mesmos valores que lhe foram 
sendo passados, como “o sentido de 
responsabilidade”. 

Por agora, o seu foco está em fazer 
valer o nome dos Nicolinos e das festas 
que, na sua opinião, “definem a cidade”.
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É uma receita secular, aparentemente 
simples e, dependendo dos gostos, 
saborosa. Chama-se kombucha e já 
há muito que é produzida no extremo 
oriente. A palavra (e a bebida) foi espa-
lhada e a kombucha tem conquistado o 
mercado ocidental desde há uns anos. 
“Na Alemanha, França ou Espanha, até 
mesmo no Brasil, é uma febre”, explica 
Sabrina Silveira. A brasileira, a viver “há 
um ano e meio” em Guimarães, abre a 
porta da fábrica Camellia, que produz a 
bebida com o mesmo nome, equipada 
a rigor: proteção para o cabelo, avental 
e galochas próprias para se trabalhar 
numa espécie de laboratório. Quem 
também recebe o Mais Guimarães (e 
com a mesma vestimenta) é Gabriela 
Theófilo, também vinda do país carioca. 
Com Flávio Theófilo, marido da última, 
formam a equipa da Camellia, que 
funciona desde julho. Vendem bebidas 
desde a Green Week e já conseguiram 
levar a sua kombucha, para além de 
Guimarães, ao Porto, a Matosinhos e a 
Braga. Mas o que é, para além de uma 
bebida muito antiga, a kombucha?

As duas sócias explicam: “É feita a partir 
de chá. Na Camellia, fazemos a partir de 
mistura de chá verde e chá preto, mas 
pode ser feita tanto a partir de um como 
de outro. Fazemos o chá e adoçámo-lo 
e colocamos primeiro nestes jarrinhos 
com o scoby”, explica Sabrina. Scoby é a 
junção das iniciais de “symbiotic culture 
of bacteria em yeast”, cuja tradução 
portuguesa, “colónia simbiótica de 
bactérias e leveduras”, indica já ao que 
vamos: é uma bebida probiótica — ou, se 
quisermos, viva. Assim sendo, é rica em 

A CAMELLIA ABRIU PORTAS HÁ QUATRO MESES E FOI CRIADA POR TRÊS BRASILEIROS QUE, VENDO 
UM MERCADO POR EXPLORAR, DECIDIRAM APOSTAR NA BEBIDA SECULAR. OS RESULTADOS TÊM SIDO 

POSITIVOS, ACOMPANHANDO UM MERCADO GLOBAL QUE NÃO PARA DE CRESCER.

A PRIMEIRA FÁBRICA DE KOMBUCHA
NO NORTE DO PAÍS ABRIU EM GUIMARÃES
FOTOGRAFIAS: JOÃO BASTOS

micro-organismos vivos que, garantem 
os produtores de kombucha de todo o 
mundo, trazem benefícios para quem 
a beber. O scoby flutua na kombucha 
e, no fundo, “as bactérias trabalham 
e fermentam o chá naturalmente”, diz 
Sabrina. Gabriela acrescenta: “O scoby 
alimenta-se do chá, processa-o, e vai 
ficando cada vez mais líquido.” As-
sim, aquela camada “alimenta-se do 
açúcar e da teína do chá”, fazendo essa 
fermentação de modo natural. E ambas 
garantem: “Tudo é natural e biológico na 
Camellia.” Para o comprovar, a garrafa 
de vidro da marca tem mesmo a distin-
ção. “Todo o processo é cem por cento 
biológico”, frisam.  
Quase todas as partes do processo 
levam, “em média, 13 dias”, aponta 

Sabrina. O tamanho dedicado à bebida 
vai aumentando de acordo com a 
fermentadora; caso a kombucha tenha 
sabor a uva ou a gengibre (os dois 
únicos sabores para além da kombucha 
“pura” da Camellia), a fermentação pode 
chegar “aos cinco dias” — só para o chá 
absorver o sumo natural de cada um 
dos sabores. Sabrina aponta ainda que 
as bebidas ali produzidas são “gaseifica-
das naturalmente”. 

“Nós temos capacidade para 15 mil 
garrafas por mês”, indica Sabrina. “Mas, 
como estamos ainda no início, fazemos 
3 mil”, diz Gabriela. Ambas vieram para 
Portugal para “montar a fábrica”: são de 
Florianópolis, estado de Santa Catari-
na, a Sul do Brasil. “Identifiquei que no 
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mercado português faltava kombucha. 
Quando aqui chegamos, já éramos 
consumidores e produzíamos no Brasil”, 
conta Sabrina. Gostou da cidade e resol-
veu que seria um bom local para montar 
um negócio. A Camellia conta ainda com 
um “sócio consultor em Florianópolis”, 
que já produz kombucha “há seis anos” 
no Brasil. 
Gabriela e Flávio já tinham experiência 
“na montagem de uma start-up” e já 
haviam lidado “com vendas” anterior-
mente, estando ligados “à área digital”. 
“Moramos no Chile dois anos, então 
sabíamos como iniciar o projeto”, refere 
Gabriela. Sabrina trabalhava “na área 
da arquitetura”. Sem qualquer formação 
académica na área, como resolvem abrir 
um negócio de uma bebida fermentada, 
constantemente controlada e cuidada? 
“Não é um processo complicado, é bem 
tranquilo”, diz Sabrina, que acrescenta: 
“Fazer em casa é bem fácil.” “O maior 
desafio é apresentar um produto desco-
nhecido e fazer perceber o quão benéfi-
ca a kombucha é”, atesta Gabriela. 

LOCAIS DE VENDA EM GUIMARÃES
• Biobrassica
• Tânia Tinoco
• Clorofila
• Mercearia do Zé
• Cor de Tangerina
• Gomásio
• A Cantina
• Cafetaria de Londres
• Dom Chá
• A Fábrica
• Rua Nova
• BrewPub

E on-line através do
e-commerce Bio em Casa

Sabrina começa por elencar os bene-
fícios associados à bebida: “Reforça o 
sistema imunitário, faz recolonização 
do intestino. E os antioxidantes do chá 
verde evitam uma série de doenças. 
Também trabalha bem na articulação.” 
Gabriela refere ainda que se pode 
“beber todos os dias”, ainda que não se 
aconselhe mais do que 330ml diaria-
mente: “Por isso, as nossas garrafas di-
zem ‘dose diária’. Bebemos mais do que 
isso porque o organismo já se habituou, 
mas, para quem começa, é o melhor. 
Mas não faz mal”, explica. Sabrina diz 
que, passados 15 dias, notou “o sistema 
digestivo bem mais equilibrado”. “E te-
nho menos gripes, por exemplo, e mais 
vitalidade”, aponta. Já a sua sócia notou 
ter emagrecido, mas alerta: “Não é 
milagroso!” Milagre até pode ser o facto 
de três pessoas fazerem o trabalho “de 

cinco ou mais pessoas”. Eles produzem, 
cuidam, transportam e entregam pes-
soalmente as encomendas de combu-
xa, havendo ainda a parte comercial, 
tratada por Flávio. “É um negócio em 
que nos aproximamos às pessoas”, 
notam. E a aceitação, para já, “tem sido 
muito boa”. 

Não existe um grande número de 
pesquisas e evidências científicas que 
provem que a bebida seja, realmente, 
uma aposta certa para uma vida mais 
saudável; ainda assim, a história da 
kombucha levanta o véu sobre o que 
ainda falta explorar, mas é preciso olhá-
-la com cuidado. Lê-se, internet fora, 
que a bebida terá sido bastante popular 
no Japão, por volta de 415 d.C., princi-
palmente com o imperador Ingyo, que 
teria problemas digestivos. Contudo, a 
história da kombucha escreveu-se, ofi-
cialmente, a partir do final do século XIX, 
na Rússia e na Ucrância. Depois, com a 
1.ª Guerra Mindial, a bebida espalhou-se 
para a Europa Central e popularizou-se 
na Alemanha.

Voltando aos dias de hoje, tanto Sabrina 
como Gabriela esperam que os resulta-
dos do seu estudo de mercado se con-
cretizem: “A tendência é que, em Portu-
gal, o consumo aumente. É uma bebida 
popular em muitos países, também será 
por cá, certamente.” Para já, as kombu-
chas da Camellia não têm álcool, mas o 
mercado tem crescido a olhos vistos: “Já 
há espumante de kombucha. Podes fa-
zer mojitos com kombucha, também. Na 
Green Week, fizemos bebidas alcoólicas 

com kombucha e as pessoas gostaram”, 
conta Sabrina. Em 2018, o mercado glo-
bal da bebida atingiu os 1,24 mil milhões 
de dólares. Espera-se que, em 2025, 
atinja os 3,5 mil milhões. “Gostamos do 
que fazemos, mas usando garrafa de vi-
dro, por exemplo, o custo é muito maior. 
Se fosse noutra embalagem, sairia dez 
vezes mais barato”, aponta Gabriela. 
Há embalagens prontas a sair para 
Itália, para além dos estabelecimentos 
comerciais vimaranenses, bem como 
de outras cidades. Um dia, esperam, 
contratarão alguém para fazer o negó-
cio crescer. “Com calma”, dizem. Porque 
quem faz kombucha tem de ter calma, 
paciência e dedicação. Devagar, a Ca-
mellia vai mostrando as suas pétalas (os 
sabores que ainda estão para vir, vá).
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DE CHARLES LLOYD À ORQUESTRA DE 
GUIMARÃES, A 28.ª EDIÇÃO DO
GUIMARÃES JAZZ É PARA TODOS

MÚSICA

TEXTO: MAFALDA OLIVEIRA

De 07 a 16 de novembro o jazz volta 
a ser a banda sonora de eleição das 
tardes e noites da cidade berço. Numa 
edição que irá ocupar diferentes es-
paços da cidade - Centro Cultural Vila 
Flor, Centro Internacional das Artes 
José de Guimarães e o espaço da asso-
ciação Convívio – o difícil será escolher 
entre os 13 concertos que decorrerão 
ao longo de 10 dias em Guimarães.

Há quase três décadas a celebrar e a 
divulgar o jazz de todas as épocas e 
de todos os estilos, “o programa desta 
edição denota, tal como habitualmente, 
um grande equilíbrio nas suas escolhas, 
numa tentativa de alcançar o máximo 
de amplitude possível na representação 
das diferentes gerações e estilos que 
marcam o jazz do presente”, escreve 
o diretor artístico e programador do 
festival, Ivo Martins.

Para Ivo Martins é, aliás, “impossível 
não destacar” o concerto inaugural 
da 28ª edição: o saxofonista Charles 
Lloyd, “um dos grandes músicos vivos 
do século XX e em pleno fulgor criativo, 
que regressará ao Guimarães Jazz com 
um quinteto de músicos notáveis, entre 
eles o baterista Eric Harland”, sublinha.

Ao cartaz de 2019 acrescentam-se 
nomes como Joe Lovano, Antonio 
Sánchez, Vijay Iyer, Craig Taborn, Lina 
Nyberg, Rudy Royston e Andrew Ra-

thbun. “Se chegasse aqui um extrater-
restre e perguntasse o que é jazz, pode-
ríamos mostrar-lhe este cartaz que ele 
entenderia”, brinca o programador.
Às habituais parcerias com entidades 
como a Porta Jazz, a ESMAE e a Orques-
tra de Guimarães, junta-se, este ano, 
uma colaboração com a Sonoscopia, 
um coletivo de músicos e construtores 
musicais. “A significativa presença de 

músicos portugueses, tanto profissio-
nais como amadores no mais posi-
tivo sentido do termo, materializada 
também nas parcerias já estabelecidas 
e consolidadas com a Porta-Jazz, a 
ESMAE e a Orquestra de Guimarães, é, 
de resto, mais uma etapa exploratória 
de um trajeto singular de divulgação 
do jazz em todas as suas dimensões”, 
afirma o diretor artístico.
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A ESTIMA abriu o seu espaço no dia 
21 de setembro, no interior do São 
Francisco Centro, e tem conquistado 
os vimaranenses que procuram ter 
a sua imagem sempre cuidada. Já 
pensou em dar uma nova vida ao 
calçado que tem em casa, para o dia a 
dia ou para uma ocasião especial? 
O Miguel Martins tem a solução.

Para além de fazer a limpeza e a 
higienização, a ESTIMA garante ainda 
a pintura, para que o aspeto fique 
como novo. Através dos produtos 
aplicados, a marca garante ainda a 
impermeabilização do calçado, não 
permitindo a incidência direta da água e 
da sujidade.

Numa altura em que cada vez mais 
pessoas começam a valorizar ainda 
mais o aspeto e o conforto do calçado, 
a ESTIMA oferece um serviço altamente 
inovador na cidade de Guimarães. “Que 
eu tenha conhecimento, espaços como 
este, existem quatro em Portugal. 
Dentro deste contexto, com pintura, 
existem apenas duas, a minha e outra 
em Lisboa. Lá fora já há espaços 
como estes, mas é uma coisa muito 

escassa. Que eu tenha conhecimento, 
grandes espaços só em Londres e Los 
Angeles”, refere Miguel Martins, à Mais 
Guimarães.

Graças ao “Serviço Expresso”, a ESTIMA 
consegue satisfazer as necessidades 
daqueles que pretendem o calçado 
pronto no próprio dia. Os clientes 
dispõem de uma zona de espera, 
com sofás, máquina de café e um 
livro altamente raro, com tudo sobre 
sapatilhas. Quem se desloca à loja 
pode ainda comprar produtos para 
manutenção do calçado.

Miguel Martins, jovem de 22 anos, 
explica o sucesso obtido através 
da sua paixão pela área: “a ideia da 
criação da Estima teve a ver com o 
facto de eu ter trabalhado no comércio 
do calçado, dedicado àquilo que é a 
venda do calçado topo de gama, mas 
sobretudo com o meu cuidado pessoal 
com o calçado. O chegar a casa e ter o 
cuidado de o limpar, ou seja, ter o meu 
calçado sempre como novo”, explica.

A ESTIMA está aberta de segunda a 
sábado.

ESTIMA
SHOES CARE STORE

Horário:
De segunda a sábado,

das 10h00 às 13h00 e das
14h30 às 19h30

UM ESPAÇO INOVADOR NA CIDADE DE GUIMARÃES, QUE O AJUDA A 
MANTER O SEU CALÇADO COMO NOVO, O MÁXIMO TEMPO POSSÍVEL.

Centro Comercial S. Francisco, 
Loja 49, 4810-429 Guimarães

253 465 729

estimashoescare

estimashoescare
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Enquadrado num concelho jovem e 
com uma crescente prática da ativi-
dade física é necessário perceber e 
informar da importância e dos seus 
benefícios para os futuros praticantes.

A prática regular da atividade física e 
do desporto provoca o benefício, quer 
física, quer social, quer mentalmente a 
toda a população envolvida, homens ou 
mulheres, de todas as idades, incluindo 
pessoas com incapacidades (disability).

A inatividade física (sedentarismo) leva 
a um aumento significativo de doenças 
cardiovasculares, cancro, Diabetes Mel-
litus e doenças respiratórias cronicas. 
O sedentarismo é mais prevalente nas 
mulheres, idosos, indivíduos de grupos 
socioeconómicos baixos e nos indiví-
duos com incapacidades.

A atividade física regular é a chave para 
o controlo do peso, melhorando o sis-
tema músculo-esquelético (melhoria de 
dores lombares e articulares), promove 
a redução de risco de morte prematura, 
redução do risco de desenvolver doen-
ças cardíacas ou AVC (responsáveis por 
33% de todas as causas de morte), aju-
da a prevenir e reduzir a HTA (que afeta 
20% da população adulta mundial), aju-
da a prevenir a osteoporose (reduzindo 
o risco de fratura do colo do fémur 
nas mulheres), promove o bem-estar 
psicológico, reduz o stress, a ansieda-
de e a depressão; e ajuda a prevenir e 
controlar comportamentos desviantes 
(alcoolismo, tabagismo), especialmente 
em crianças e adolescentes.

ARTIGO DE OPINIÃO

A ATIVIDADE FÍSICA E O 
DESPORTO NA MELHORIA DO 
ESTADO DA SAÚDE
TEXTO: DR. RUI VAZ • FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

Nas crianças e nos adolescentes com 
prática regular de exercício físico e do 
desporto os estudos mostram que 
a probabilidade de virem a fumar é 
menor; e a performance académica é 
maior nas crianças que são mais ativas 
fisicamente. Os jogos de equipa (moda-
lidades de grupo) promovem de forma 
positiva a integração social e facilita a 
melhoria das capacidades sociais dos 
adolescentes. As escolas têm um papel 
importante no incremento e divulga-
ção da prática do exercício físico nesta 
população, promovendo programas 
desportivos escolares e iniciativas des-
portivas após o horário escolar.

Na mulher, as doenças cardiovascula-
res são responsáveis por metade das 
mortes acima dos 50 anos. Estudos 
recentes mostram que o exercício físico 
moderado e a modificação dos hábitos 
alimentares podem prevenir mais de 
metade dos casos de Diabetes Mellitus. 

O exercício físico também pode ajudar 
a prevenir e a tratar a osteoporose, 
particularmente após a menopausa. A 
depressão na mulher é quase o dobro 
da do homem, e o exercício físico pro-
move a sua redução.

No idoso, a prática do exercício físico 
promove um aumento e uma manuten-
ção da qualidade de vida e independên-
cia acarretando diminuição dos custos 
para os serviços de saúde. A atividade 
física melhora a força, o equilíbrio, a 
coordenação, a flexibilidade, a resistên-
cia, a saúde mental, o controlo motor 
e a função cognitiva. Importante na 
prevenção de quedas (a maior causa 
de incapacidade entre a população 
idosa). As juntas de freguesias têm um 
papel importante com a realização de 
caminhadas e sessões organizadas 
de exercício físico, adequadas a cada 
idoso, permitindo o convívio social, 
reduzindo sentimentos de solidão ou de 
exclusão social.

Trinta minutos de atividade física cumu-
lativa moderada, todos os dias, são o 
suficiente para a melhoria para a saúde. 
Se porventura a intenção é o controlo 
do peso, isso requer pelo menos 60 
minutos diários de atividade física mo-
derada. A atividade física também tem 
benefícios económicos, especialmente 
porque reduz os custos para a saúde, 
aumenta a produtividade e melhora o 
ambiente físico e social.

A atividade física ajuda na prevenção de 
doenças e é o método com melhor cus-
to-efetividade na promoção da saúde 
de uma população.
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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!

DA 
FAZERPARTE
VENHA

NOSSA
EQUIPA
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Início de outubro: os estudantes 
tomam Guimarães e nas suas ruas fa-
zem a festa. No dia 02 do mês passa-
do, as latas arrastaram-se pelo chão, 
calcorreando as artérias do centro 
histórico ao compasso daquela espécie 
de desfile. O propósito? A tradicional 
latada, em que os caloiros são os pro-
tagonistas e os mais velhos os guiam 
pelos vários pontos.

Muitos terão acabado o dia roucos, e 
não é para menos. Se um curso entoa o 
mais alto possível o seu hino de frente 
para a Torre da Alfândega, tricórnios (ou 
mãos, no caso dos caloiros) ao peito, 
outro salta para dentro do chafariz do 
Largo do Toural em conjunto, numa 
explosão de alegria que faz a água 
transbordar. Junte-se uma coisa à outra 
(sem esquecer uma ou outra cerveja) 
e tem-se uma garganta condicionada 
para os seguintes dias de festa, já que 
a Receção ao Caloiro se estende pela 
semana e termina no sábado, o último 
dia de concertos no Multiusos.

João, 18 anos, contou que as latas se 
foram “arranjando”: “Fomos pedindo a 
restaurantes, a cafés, algumas tínha-
mos em casa.” Segundo o aluno do 
primeiro ano do curso de Arquitetura, 
na latada “canta-se o hino de curso, 
o ‘haka’” e fazem-se saudações ao 

ARTIGO DE OPINIÃO

A EUFORIA DOS CALOIROS
NO BARULHO DAS LATAS

TEXTO E FOTOGRAFIAS: NUNO RAFAEL GOMES

presidente da Associação Académica 
da Universidade do Minho, para além 
daqueles que ocupam o topo da hierar-
quia da praxe.

Para muitos, é o início do fim da aven-
tura na Universidade do Minho. “Ainda 
não tinha pensado nisso!”, disse Raquel, 
19 anos, estudante de Relações Inter-
nacionais. “Espero que seja a última 
latada, mas isto é sempre bom”, contou.  
Tanto para Raquel como para Maria-

na, do mesmo curso, a latada é ainda 
melhor “quando ainda se é caloiro”. E a 
mesma opinião tiveram alguns dos fi-
nalistas de Arquitetura, bem como Rita, 
estudante de Design e Marketing de 
Moda. “Sinto saudades, muitas”, disse 
a jovem de 20 anos. Segundo os mais 
velhos, esta é uma “oportunidade para 
os caloiros representarem o seu curso” 
e também “um início”. Daqui a dois 
anos, serão os caloiros de hoje no papel 
deles. E a tradição vai-se passando.
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Na hora de vender o seu imóvel, surge 
a dúvida por que recorrer à ajuda de um 
consultor imobiliário? Será o trabalho 
de vender uma casa assim tão compli-
cado? Vejamos:

  • O acesso às redes sociais está ao 
alcance de todos, quer dos proprietários 
quer dos consultores, certo?
  • Colocar uma placa com o contacto no 
exterior da casa é muito simples, certo?
  • Encontrar comprador é fácil, certo?
  • Fazer todo o processo é fácil, certo?

Engane-se quem pensar que é tão as-
sim tão simples. Mas a mediação custa 
dinheiro!

Junto a um contrato de mediação imo-
biliaria existe toda uma plataforma que 
defende o cliente no sentido de zelar 
pelos seus interesses, sempre dentro 
dos parâmetros legais. Porém, ao eleger 
e confiar o seu imóvel ao trabalho de 
um especialista, deve ter o cuidado de 
obter algumas garantias. Garantias es-
sas que não devem passar apenas por 
promessas de potenciais  compradores, 
mas sim de trabalho, muito trabalho! 
De empenho e, sobretudo, de transpa-
rência.

Deve existir um plano de marketing que 

deve ser apresentado e cumprido pelo 
mediador para que o proprietário tenha 
conhecimento de todas as acções que 
se desenvolvem na promoção do seu 
imóvel.

A elaboração de um relatório de avalia-
ção para enquadrar o valor do imóvel a 
ser vendido em níveis competitivos no 
mercado circundante, também é outro 
trabalho importante apresentado pelo 
mediador. Além disso, um bom home 
staging, que consiste na arrumação e 
limpeza do imóvel, quando desalojado, 
em que se neutraliza o ambiente para 
que se alcance mais potenciais clientes 
quando habitado e prepara-o para uma 
boa sessão fotográfica. 

Depois, com tudo isso bem feito e apro-
vado, deve-se prezar pela publicação do 
anúncio do imóvel em vários sites imo-
biliários, muitos deles com custos que 
são suportados pela agência imobiliária.

Daí aguardam-se os clientes e voilà! 
Não! Pois, quando surgem os interes-
sados, segue-se todo um trabalho de 
qualificação financeira desses poten-
ciais clientes ao imóvel para constatar 
suas possibilidades em adquirir o imóvel 
e para que rapidamente se agilize toda 
a documentação necessária. Se a em-

ARTIGO DE OPINIÃO

SERÁ QUE EU PRECISO DE 
MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA 
PARA VENDER MEU IMÓVEL? 
TEXTO: NOÉMIA GUIMARÃES • FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

presa mediadora escolhida conta com 
especialistas na área financeira todo o 
processo é mais célere. 

Durante todo esse processo, o cliente 
vendedor deve ter acesso às marcações 
de visitas e aos relatórios periódicos que 
advêm das mesmas. Sempre. Com toda 
a transparência exigida. 

Mas o trabalho do especialista imobiliá-
rio não termina no momento em que se 
encontra um novo dono para o imóvel. 
Seu trabalho é acompanhar todo o 
processo até ao momento da escritura. 
Diz-se mesmo que, em algumas situa-
ções, vai além desse momento...  

E é para que todo este caminho per-
corrido não signifique dores de cabeça 
para o proprietário, que os especialistas 
da area imobiliária estão em constan-
te formação, visando a rápida venda 
dos imóveis e a satisfação de todos os 
envolvidos no negócio. Quem sabe não 
é boa ideia dar uma chance a esses 
profissionais?

Você nunca alcança o sucesso verda-
deiro a menos que você goste do que 
está fazendo “ Dale carnegie”.



23

MAIS GUIMARÃES N79 NOVEMBRO 2019

Interiores criativos, ousados e divertidos. 
2020 está à porta e promete surpreen-
der-nos, deixando de parte a prevalência 
do minimalismo.

As tendências pautam-se por cores fortes 
que, apesar de serem marcantes e visto-
sas, são uma excelente forma de fugir ao 
stress do dia-a-dia. Os materias naturais 
continuarão a ser uma forte tendência em 
2020. Materiais como a madeira e a pedra 
são excelentes formas de nos transportar 
para o mundo exterior.

Procure, na medida do possível, criar am-
bientes multifuncionais e otimizados. Ou 
seja, aquele cantinho que costumava ficar 
esquecido em sua casa, pode receber 
uma confortável cadeira próxima a um 
móvel com livros, por exemplo. 

1. Sofá 3 lugares relax 183cm X 90cm X 95cm (Antes 610€ - Agora 460€)   2. Aparador 176cm X 897cm X 
423cm (Antes 189€ - Agora 155€)   3. Cadeirão 176cm X 897cm X 423cm  (110€)   4. Cama casal estofada 
200cm X 150cm (Antes 320€ - Agora 249€)   5. Estante TV 220cm X 179cm X 31cm (Antes 325€ - Agora 
259€)   6. Mesa redonda 110cm X 110cm (115€)   7. Cadeira (45€)

Av. D. João IV, n.º 1049, 4810-532 - Guimarães 253 423 690 /tudenconta /tudenconta www.tudenconta.pt
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O percurso do Bolama conta já com mais 
de 40 anos de história.
Neste momento a empresa possui 1 
centro logístico localizado em Ronfe/ 
Guimarães inaugurado em Maio de 2018 
que muito orgulha a empresa e 6 lojas, 5 
localizadas no concelho de Guimarães e 
1 no concelho de Famalicão.

2019 é um ano de celebração para 
o Bolama, a loja de S. João de Ponte 
comemora 25 anos. São 25 anos de 
esforço e superação e muitas histórias 
para contar.

“Foco, Trabalho, Dedicação, Humildade, 
Inconformismo” este é o ADN do 
Bolama, que procura como Empresa 
estar sempre perto da comunidade, 
dos seus colaboradores e zelar 

pelos interesses dos seus clientes, 
colocando-os sempre em primeiro 
lugar e disponibilizando-lhes produtos e 
serviços que este necessitam sempre aos 
melhores preços do mercado.

Atualmente são 250 os colaboradores 
que fazem parte da Equipa de rofissionais 
do Bolama que tudo fazem para garantir 
um atendimento rápido, funcional e de 
qualidade.

HOMENAGEM AOS COLABORADORES COM 25 
ANOS OU MAIS DE SERVIÇO

Inserido nas comemorações dos 25 anos 
da loja de Ponte, a Empresa promoveu 
um Jantar Comemorativo onde homena-
geou os colaboradores com 25 anos ou 
mais de serviço.

BOLAMA
HÁ MAIS DE 40 ANOS A CONSTRUIR
UMA HISTÓRIA DE SUCESSO

Para António Silva, proprietário da cadeia 
de Supermercados Bolama, “o sucesso 
de uma Empresa deve-se em grande

parte à qualidade e dedicação de quem 
nela trabalha, e é um imenso orgulho ter 
colaboradores que estão connosco desde 
o início e por isso merecem a nossa 
homenagem”.
A empresa homenageou 15 colabora-
dores numa noite memorável e cheia 
de surpresas e contou com a presença 
especial de Neno, que abrilhantou ainda 
mais a festa.

Há mais de 40 anos no mercado e eleita 
pelo 8º ano consecutivo “PME excelên-
cia”, o Bolama tem-se vindo a afirmar
como uma loja de referência no setor do 
retalho na sua área de influência sendo 
o papel dos colaboradores crucial nesta 
caminhada “Este é um momento emocio-
nante onde celebramos os colaboradores 
que ajudam a empresa a crescer ano 
após ano e que contribuem para o suces-
so crescente e sustentado do Bolama”.
A concluir, António Silva assume o 
compromisso de “fazer cada vez mais e 
melhor” e projeta o futuro com bastan-
te otimismo, “caminhar com prudência 
e com os pés assentes na terra” para 
continuar a conquistar o seu lugar no 
mercado.
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SÉRGIO CASTRO ROCHA COMPLETA AGORA DOIS ANOS NA PRESIDÊNCIA 
DA VITRUS, EMPRESA MUNICIPAL QUE FAZ A GESTÃO DE RESÍDUOS 

URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA E A PROMOÇÃO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 
DO ESTACIONAMENTO PÚBLICO URBANO. NO BALANÇO DESTE TEMPO NA 
LIDERANÇA DA EMPRESA, DÁ-NOS A CONHECER O TRABALHO REALIZADO.

INEVITAVELMENTE, INICIAMOS A NOSSA CONVERSA POR PONTE, A VILA 
A QUE PRESIDE DESDE 2013 E À QUAL INCUTIU UMA DINÂMICA “NUNCA 

ANTES VISTA NO NOSSO TERRITÓRIO”.

“TRABALHAR EM PROL DO BEM COMUM 
É UMA DAS MINHAS GRANDES PAIXÕES”

TEXTO: ELISEU SAMPAIO • FOTOGRAFIAS: JOÃO BASTOS
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Sérgio Castro Rocha tem 44 anos, 
define-se como uma pessoa que 
gosta de ajudar o próximo, que é o 
que o faz “verdadeiramente feliz”. 
Um homem de família, que considera 
como prioridade, casado e pai de uma 
menina de 15 anos. Nasceu em França 
e, com 10 anos, veio para Portugal com 
os seus pais. É licenciado em Direito no 
Porto, tendo um Diploma de Estudos 
Avançados (DEA) em Direito Público, 
obtido em Santiago de Compostela. 
Em termos profissionais, é advogado 
desde 2001. É presidente da Junta de 
Freguesia de Ponte, a Vila “que não 
pára”.

Como chega à Presidência da Junta de 
Freguesia de Ponte?
 
Em 2009, e depois de ter conseguido a 
minha estabilidade profissional, decidi 
que seria o momento certo, como 
filho desta terra, de fazer alguma coisa 
para mudar esse paradigma. Quem 
me conhece sabe perfeitamente que 
uma das minhas grandes paixões 
é a Vila de Ponte, e a minha cidade, 
Guimarães. Dito isto, qual a melhor 
forma de a servir do que presidir 
os seus destinos? Foi com esse 
desígnio e com espírito de missão 
que me apresentei aos habitantes 
de Ponte quando me candidatei 
às eleições. Felizmente, mereci de 
forma reiterada a sua confiança. É um 
grande orgulho ser Presidente desta 
Vila e ter obtido a maior votação do 
concelho de Guimarães nas últimas 

eleições autárquicas, mesmo existindo 
freguesias ou vilas com muitos mais 
eleitores. Tenho que agradecer essa 
confiança e é exatamente isso que me 
dá força para continuar a fazer sempre 
mais e melhor.

Que balanço faz destes anos na 
Freguesia de Ponte? 
 
Francamente positivo. Tão ou mais 
importante que as grandes obras é o 
dinamismo existente na Vila, nunca 
antes visto no nosso território. Temos 
organizado imensas atividades, sempre 
a pensar no bem-estar dos nossos 
concidadãos. Sinto que neste momento 
as pessoas afirmam que “são de Ponte” 
com grande orgulho, porque sentem a 
sua vila como nunca e sabem que tudo 
está a ser feito para termos cada vez 
melhor qualidade de vida. Efetivamente, 
Ponte está na “moda”. Aproveito 
também para agradecer à equipa que 
me tem acompanhado nesta missão. 
São mesmo extraordinários. Sem eles, 
era impossível conseguirmos o que foi 
feito durante estes anos e certamente o 
que iremos continuar a fazer, até porque 
“não pode parar”.
 
O que destaca na atividade da Junta de 
Freguesia? 
 
Apesar de já termos concretizado 
inúmeros projetos relevantes, materiais 
e imateriais, destaco uma iniciativa 
social que permite apoiar quem mais 
precisa e que nos enche de orgulho, 

"SINTO QUE 
NESTE MOMENTO 
AS PESSOAS 
AFIRMAM QUE 
“SÃO DE PONTE” 
COM GRANDE 
ORGULHO"
que é a nossa “Loja Social de Ponte”. 
Apoiamos a população com mais 
dificuldades, através do pagamento de 
despesas (medicamentos, água, luz, 
gás, etc), disponibilizamos alimentos, 
roupa, brinquedos, entre outros. Estas 
ajudas só são possíveis, fruto da 
doação mensal dos “salários” de todo o 
Executivo da Junta de Freguesia e dos 
membros da Assembleia de Freguesia, 
montante que já ultrapassou os 50 
mil euros. Quem está na causa pública 
não se pode sentir bem se algum dos 
cidadãos que representa passar, por 
exemplo, necessidades que levam a 
que não se alimente devidamente. 
Estes casos, garantidamente, não 
existem em Ponte, pelo menos 
que seja do nosso conhecimento! 
Também destaco inúmeros eventos 
onde aliamos a cultura, a tradição, 
o convívio e o desporto. Entre eles, 
como não poderia deixar de ser, a 
confraternização de Ponte a S. Torcato 
em bicicleta, que é uma iniciativa 
que tem crescido todos os anos e 
que já é o maior evento de bicicleta 
do concelho de Guimarães. Poderia 
destacar dezenas largas de obras que 
contribuíram significativamente para 
a melhoria da qualidade de vida dos 
nossos cidadãos, mas elas já são do 
conhecimento público e já são passado. 
Temos de olhar, agora, para o futuro. 
O nosso lema é trabalhar deste o 
primeiro dia de forma muito afincada 
e em equipa, por forma a conseguir 
o maior número de obras, sejam elas 
de maior ou menor dimensão. Assim 
aconteceu no mandato anterior e assim 
está a acontecer presentemente. Veja-
se, por exemplo, que neste momento 
estão a decorrer sete empreitadas em 
simultâneo na vila de Ponte, como 
seja, a requalificação integral da rua 
dos Moinhos, a requalificação da rua 
da Subdevesa, a requalificação da 
Travessa do Talho, a construção de um 
Parque Multiusos (Lazer, infantil, fitness, 
estacionamento, etc) junto ao Parque 
Industrial, a requalificação da rua Emílio 
Castelar Guimarães, a colocação da 
rede de gás natural na rua dos Tojais, 
a requalificação da secretaria da 
Junta de Freguesia de Ponte, isto sem 
esquecer a enorme requalificação que 
o Clube Operário de Campelos está a 
levar a cabo no seu Campo de Jogos, 

Entrevista decorreu durante as obras de remodelação da sede da JF de Ponte
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"QUEM ME 
CONHECE SABE 
QUE NÃO SOU 
PESSOA DE 
DESISTIR"

que passou pela colocação de relva 
sintética e obras nos balneários (entre 
outros).

Que projetos pretende ainda 
concretizar em Ponte nos próximos 
anos? 

A obra de maior envergadura é a Vila 
Desportiva que vai colocar Ponte num 
patamar claramente superior a nível 
desportivo. Pretendemos também 
avançar com a construção da tão 
ansiada Avenida Tojais/Igreja, bem 
como a construção da rotunda do 
Parque Industrial, a ligação pedonal 
dos nossos Parques de Lazer (Ínsua 
e de Ponte) que irá passar por uma 
passagem subterrânea sob a EN101, a 
construção da ecovia junto à margem 
do rio Ave, desde o Pontilhão à Praia 
Seca, entre muitos outros. Bem sei que 
é um conjunto de obras extremamente 
ambiciosas, mas quem me conhece 
sabe que não sou pessoa de desistir e 
que estamos a trabalhar para que sejam 
uma realidade. E vão sê-lo.

A sua mudança nas eleições de 2017, 
passando a ter o apoio do Partido 
Socialista, foi positiva? 
 
Já tive a oportunidade de o dizer por 
diversas vezes: algumas pessoas 
mudam de partido em defesa dos 
seus princípios. Outros mudam de 
princípios em defesa do seu partido. 
E ainda há outras pessoas, que é o 
meu caso, que não tendo partido, 
pois sou independente, que mudou 
por uma pessoa, como seja, por 
Domingos Bragança. Estar ao lado de 
um Presidente de Câmara que apoia 
genuinamente todas as freguesias e 
vilas do concelho de Guimarães era o 
mínimo que poderia fazer. Domingos 
Bragança, por tudo quanto tem feito, 
ficará na história deste concelho 
como sendo o melhor Presidente de 
sempre. Considero que na política, 
mais importante que os partidos, são 
as pessoas, sendo que o meu grande 
objetivo é continuar a servir Ponte e, por 
inerência, Guimarães. Tenho a certeza 
que as pessoas perceberam a mudança, 
como se comprova pelo resultado 
das últimas eleições autárquicas e 
pelo feedback diário que vou tendo no 
contacto com os meus concidadãos. 

A população está a beneficiar dessa 
mudança? Considera que era uma 
opção necessária?
 
No que à mudança diz respeito, julgo 
que a população não está minimamente 
preocupada com isso. O que querem é 
que a vila de Ponte continue a progredir. 
Eu estaria ao lado deste Presidente 
de Câmara estivesse ele no partido 
que estivesse. E, caso não existisse 
qualquer mudança, não tenho dúvidas 
que fruto da grande relação de amizade 

Pode explicar-nos o trabalho 
desenvolvido pela VITRUS? 

O serviço de higiene urbana, da 
responsabilidade da empresa, está 
dividido em duas áreas, nomeadamente 
a recolha de resíduos, onde fazemos a 
recolha de resíduos indiferenciados e 
dos chamados “monstros” em diversas 
freguesias de Guimarães. No Centro 
Histórico, assumimos a recolha dos 
resíduos indiferenciados e seletivos 
(PAYT), bem como do óleo alimentar 
usado e dos mencionados “monstros”. 
Este serviço também tem 

que tenho com ele, e por saber que 
ele efetivamente se preocupa e gosta 
genuinamente de todas as freguesias 
e vilas do concelho, tudo seria igual. 
Mas decidi estar ao lado do homem, 
da pessoa, do seu projeto, e assim 
continuarmos a trilhar um caminho 
lado a lado de sucesso para as nossas 
pessoas.

Como chega ao Conselho de 
Administração da VITRUS? 

Sensivelmente uma semana depois 
das eleições autárquicas de 2017, fui 
convidado por Domingos Bragança para 
Presidir ao Conselho de Administração 
da VITRUS. Confesso que fiquei 
surpreendido pelo convite, mas 
acabei por aceitar não só por ser um 
cargo não remunerado, mas também 
pela confiança depositada em mim 
para liderar tão importante empresa 
municipal do concelho. Fico igualmente 
orgulhoso por, hoje, este cargo estar a 
ser tão desejado. Somos uma empresa-
modelo e com boas práticas, devido 
ao trabalho desenvolvido. Isso é que 
verdadeiramente interessa. 

Reunião de trabalho com o presidente da CM Guimarães, Domingos Bragança

Com o presidente da AG da Vitrus, Vítor Oliveira
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a responsabilidade da limpeza pública, 
sendo que limpamos o Centro Histórico 
de Guimarães e zonas verdes públicas, 
como o Percurso Pedestre da Penha, 
da Citânia, etc…, e fazemos a limpeza 
das faixas de gestão de combustível 
em várias zonas do concelho. 
Relativamente ao serviço de limpeza 
de edifícios, temos a responsabilidade 
de assegurar a limpeza de mais de 
30 edifícios públicos. No serviço de 
estacionamento, fazemos a gestão de 
cinco parques públicos, nomeadamente 
o Parque Mumadona, o Parque do 
Estádio, o Parque do CCVF, o Parque 
da Plataforma e também o Parque 
do Mercado Municipal. Também 
fiscalizamos, aproximadamente, 
1.300 lugares de estacionamento de 
superfície que integram as zonas de 
estacionamento de duração limitada.

Os parques de estacionamento 
existentes são suficientes?

A VITRUS está, neste momento, 
responsável pela gestão de cinco 
parques públicos que notoriamente 
já não conseguiam dar resposta à 
procura existente. A opção tomada por 
Domingos Bragança, de avançar com 
a construção do Parque de Camões foi 
extremamente acertada, visto que veio 
dar resposta a uma lacuna existente 
em termos de mobilidade, permitindo 
aumentar, significativamente, a 
oferta, em termos de lugares de 
estacionamento. A gestão do Parque de 
Camões por parte da VITRUS entrará em 
vigor no início de 2020 e passaremos a 
ter seis parques públicos sob a nossa 
alçada. O que há neste momento é 
um contrato de aquisição de serviços 
de funcionamento do parque de 
estacionamento de Camões.

relação à minha chegada, pretendi 
contribuir para dinamizar ainda mais a 
empresa, garantindo que continuamos a 
crescer de forma sustentada, sendo que 
pretendemos ser, cada vez mais, um 
parceiro estratégico do Município.  Para 
além disto, estamos extremamente 
envolvidos e motivados para cumprir 
o desígnio definido pelo Município de 
termos um território de “Guimarães 
mais verde”.  

Encontra já resultados dessas 
mudanças? 
 
Sim, o mundo empresarial está em 
constante mudança e as estruturas 
organizacionais mais dinâmicas e 
flexíveis tendem a resistir melhor. 
Posto isto, temos adaptado de forma 
contínua a nossa estrutura, até para 
darmos resposta aos constantes 
desafios. Temos crescido, mas tal 
não tem afetado, de forma negativa, 
o serviço que prestamos, o que 
comprova que estamos a ”trilhar” o 
caminho correto. Tanto assim é que, no 
ano passado, a VITRUS teve resultados 
positivos e muito satisfatórios, tendo 
como termo de comparação anos 
anteriores. 

O que destaca na atividade da VITRUS 
nestes dois anos? 
 
De uma forma genérica, nestes dois 
anos, continuamos a nossa trajetória 
de crescimento e estamos, ao mesmo 
tempo, a consolidar os serviços 
que prestamos. Posso destacar a 
responsabilidade que nos foi delegada 
pelo Município para a limpeza das faixas 
de gestão de combustível. Este é um 
serviço que não tem muita visibilidade, 
mas que é de uma importância extrema 
para a prevenção e atuação em caso 
de incêndio, para que não se repitam 
as tragédias de um passado bem 
recente. Lançámos o projeto CARE, 
que é inovador, e que pretende dar 
resposta ao descarte do plástico, um 
dos maiores problemas à escala global, 
sendo que também estamos a trabalhar 
no alargamento do PAYT, que tem 
tido excelentes resultados no Centro 
Histórico.

Que balanço faz deste período na 
Presidência da VITRUS?

Faço um balanço muito positivo. Foram 
dois anos muito intensos, de muito 
trabalho, mas ao mesmo tempo muito 
desafiantes, até porque é sempre um 
orgulho trabalhar em prol de Guimarães. 
Queria ressalvar a importância dos 
colaboradores da VITRUS, que muito se 
dedicam. São eles a principal razão do 
sucesso da empresa, sendo que é, para 
mim, um orgulho integrar esta equipa 
tão dinâmica, responsável, abnegada e 
que nunca dizem “não” a um desafio.

Como tem estado a lotação dos 
parques? 

Neste momento, em relação aos 
cinco parques que gerimos, já não 
temos capacidade para aceitar mais 
avençados. Em relação ao Parque de 
Camões, a Câmara determinou que, 
nesta primeira fase, apenas seriam 
aceites avenças para os moradores. 
Agora é tempo de fazer uma análise 
para verificar de que forma vai funcionar 
no futuro.

O que procurou alterar na VITRUS com 
a sua chegada?

Felizmente, integrei uma equipa 
dinâmica, com muita qualidade, que 
“veste a camisola” e que sabe da 
importância do serviço que prestamos 
e do impacto que o mesmo tem em 
Guimarães e nos vimaranenses. Em 

"NESTES 
DOIS ANOS 
CONTINUAMOS 
A NOSSA 
TRAJETÓRIA DE 
CRESCIMENTO 
E ESTAMOS, AO 
MESMO TEMPO, A 
CONSOLIDAR OS 
SERVIÇOS QUE 
PRESTAMOS"

Na sede da Vitrus, com João Pedro Castro, responsável pelo projeto CARE

Rumos & Caminhos - Mediação Imobiliária, Lda AMI 16073

URGEZES - GUIMARÃES
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961 518 109
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QUINTA DE ENTRE VINHAS



29

MAIS GUIMARÃES N79 NOVEMBRO 2019

Rumos & Caminhos - Mediação Imobiliária, Lda AMI 16073

URGEZES - GUIMARÃES

CONDOMÍNIO

VENHA CONHECER ESTE CONDOMÍNIO IMPLANTADO NUMA ÁREA DE 30.000 M
²

AQUI VAI ENCONTRAR UM PROJETO DE 26 MORADIAS INDIVIDUALMENTE ESCULPIDAS NA NATUREZA
ONDE IMPERA A TRANQUILIDADE E A EXCELENTE EXPOSIÇÃO SOLAR.

A 5 MINUTOS DO CENTRO DA CIDADE

LIGUE E FIQUE A CONHECER TODOS OS PORMENORES DESTE FANTÁSTICO EMPREENDIMENTO

Escritório da Remax Património na estação de comboios

961 518 109
ADRIANO CARVALHO

QUINTA DE ENTRE VINHAS



30

MAIS GUIMARÃES N79 NOVEMBRO 2019

Fillus de anima.
É desta forma que se chamam 
as crianças geradas duas vezes: 
da pobreza de uma mulher e da 
esterilidade de outra. 

Desta vez, revisitei Itália. Mais 
especificamente, a Sardenha 
dos anos 50.
Li este discreto (como só os 
melhores sabem ser) livro 
há uma meia dúzia de anos 
atrás e a marca que me dei-
xou foi suficientemente forte 
para o estar a relembrar 
hoje. Gosto desta sensação. 
Considero-a o melhor dos 
barómetros para aferir a 
relevância de, bem...quase 
tudo na nossa vida.

Existe, nestas páginas, um 
poético elo inquebrável 
entre o amor, a vida e a 
morte. Ou, antes, entre dar 
a vida e oferecer a morte, 
num acto genuíno e de-
sinteressado de amor. Tal 
como li numa das críticas, 
a este livro, que mais apre-
ciei: “Há mais amor do que 
morte nestas páginas, e há um estilo 
que desenha cada uma das persona-
gens, cada frase, com a precisão com 
que a Ti Bonaria Urral cose os botões.” 
(L’Espresso)

Esta é a história de Ti Bonaria Urral, 
uma velha costureira que, incapaz de 
gerar um filho biológico,  decide adop-
tar uma “filha de alma”, Maria, a quem 
se dedica fielmente durante o dia, sem, 
no entanto, nunca lhe revelar o seu 
paradeiro, a partir do momento em que 
o sol se põe.
Maria, que sempre estranhou as au-
sências nocturnas da mãe, descobre, 

OS LIVROS TÊM MUNDOS DENTRO

ACABADORA,
MICHELA MURGIA
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

num certo dia, que a mulher por quem 
foi carinhosamente acolhida é, tam-
bém, a “acabadora”, figura mística entre 
os demais habitantes da sua comuni-
dade. Ou, numa acepção mais român-
tica: A “última mãe”, aquela que ajuda 
os que sofrem a morrer.  No fundo, a 
eutanásia personificada e legalizada, 
naquela pequena vila italiana.

Nesse dia, a vida de Maria muda, 
irremediavelmente. Enfrentará, daí em 
diante, um tortuoso processo de acei-
tação, pautado por um severo conflito 
ético, em que aprenderá a perdoar a 
(aos seus olhos) homicida – que subtrai 

a vida -, para, nela, reencontrar a, ou-
trora, mãe – que gera vida.

Um livro repleto de personagens e 
cenários pitorescos, que convida à 
reflexão acerca de temas fracturantes 
e intemporais, explorando os limites da 
compaixão.

www.smiity.com
info@smiity.com
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AS PORTAS DO NOC NOC 
ESTÃO SEMPRE ABERTAS

CULTURA

TEXTO: PEDRO CASTRO ESTEVES • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

O sino deu o aviso. Quando o relógio 
da Igreja de Nossa Senhora da Oliveira 
bateu nas 15h00, no sábado passado, 
o largo começou a encher-se de gente. 
Sabia-se “que alguma coisa” ia aconte-
cer por ali, mas pouco mais. À medida 
que o tempo avançava, chegavam mais 
pessoas, munidas com calçado confor-
tável e um mapa, sabiam que a festa 
estava prestes a começar. Alternando o 
olhar entre o papel e o Largo da Oliveira, 
gerava-se expetativa.

Não foi preciso esperar muito. Quinze 
minutos depois da hora, chegou um dos 
convidados de honra: o grupo Pataca 
do Norte, originário de Cacheu, no norte 
da Guiné-Bissau espalhou música e cor 
pelo centro histórico. E não se despedi-

ram sem um prolongado aplauso.  Entre 
eles, houve alguém que sobressaiu. 
Ademir Freira não trouxe farda. Um dos 
fundadores do grupo, Ademir disse ver 
semelhanças entre Guimarães e a cidade 
de Cacheu, onde nasceram os Pataca do 
Norte.

“O grupo nasceu no berço da Guiné, na 
cidade de Cacheu. Tal como Guimarães é 
o berço de Portugal. Fomos fundados em 
1997. Antes do conflito militar [de 1998] na 
Guiné. No momento do conflito político e 
militar, o grupo que anima os populares 
que fogem para a cidade de Cacheu”, 
revelou o guineense que veio para Portu-
gal há 35 anos. Ao seu lado, Sana Mané, 
responsável pela caravana deixou elogios 
à cidade e uma esperança: “A cidade foi 
maravilhosa connosco”.
Havia brilho nos olhos de Ademir porque 
é a primeira vez que o grupo atua fora 
da Guiné-Bissau. Apesar de não ter vindo 
com o grupo da Guiné, fez o esforço 
para acompanhar os colegas. “Fomos 
bem recebidos. O festival vai correr bem”, 
afirmou, convicto.

HORAS PARA VAGUEAR

E se podia ser apenas uma opinião de 
quem não tem forma de comparar com 
experiências anteriores, havia quem 
possa confirmar que o festival está de 

boa saúde. Ricardo Areias vagueava com 
os dois filhos pelo centro histórico. Diz ser 
presença regular no festival, não fosse 
também diretor artístico do Centro para 
assuntos da Arte e Arquitetura (CAAA) 
– onde estão expostos nove projetos. 
“Venho desde o princípio. Acho que a 
cada ano que passa o festival está mais 
completo e espero que continue a mos-
trar artistas emergentes”, disse. 

 A cidade ganhava movimento e cada re-
canto do centro histórico observava-se o 
mesmo fenómeno: os corpos paravam na 
rua para olhar para o roteiro e alinhavam 
a direção. Foi uma caminhada cultural 
que até os próprios artistas fizeram. Inês 
Mendes e Gonçalo Rodrigues andavam à 
procura de “boas performances”. Tinham 
trabalhos expostos na ASMAV e aprovei-
tavam para ver o que o festival tem para 
oferecer.

Mas havia quem ainda não tivesse 
conseguido espreitar o resto do festival. 
Serve de exemplo Fulgêncio Silva. Estava 
no corredor da Santa Casa da Miseri-
córdia a trabalhar algum pormenor de 
uma escultura e tinha os dedos cheios 
de tinta. Fala com energia. Foi sucinto a 
descrever o festival: “Fantástico." “Temos 
cultura em todas as esquinas. Dá para ver 
coisas variadíssimas. Quem tem coragem 
de expor é gente com muita qualidade”, 
continuou.
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BANDAS CENTENÁRIAS
E DE BOA SAÚDE

PEVIDÉM:
125 ANOS DE HISTÓRIAS MUSICAIS

MÚSICA

TEXTO: PEDRO ESTEVES • FOTOGRAFIAS: MAFALDA OLIVEIRA

“125 anos?! Oh professor, esta eu não 
sabia!”.  A surpresa para com a idade 
da Sociedade Musical de Pevidém 
surgiu por parte de Francisca, uma 
das alunas da Academia de Música 
da Sociedade Musical de Pevidém, na 
manhã do dia de aniversário. Francisca 
Costa toca flauta transversal e é uma 
das cerca de 115 alunas da academia, à 
qual se junta a Banda Filarmónica (com 
68 músicos) e a Orquestra Juvenil (com 
cerca 55, apesar de ter cerca de 10 em 
comum com a banda filarmónica). 

Contudo, a abrangência da Sociedade 
não fica por aqui: também chega aos 
infantários de São Jorge de Selho e das 
freguesias vizinhas, especificamente 
a mais cerca de 300 crianças. “Quere-
mos incutir nos miúdos a vontade de 
aprender música. E aprender música 
não é só aprender um instrumento. 
Reflete-se em toda a vida estudantil: na 
concentração, forma de estar, presença 
em palco. Essa aprendizagem vai além 
da música”, esclarece Ricardo Lemos, 
vice-presidente da Sociedade Musical 
de Pevidém.

Atualmente, a Academia de Música 
Comendador Albano Abreu Coelho Lima 
ocupa o espaço de uma antiga escola e 
conta com seis salas individuais, duas 
coletivas e uma de classe conjunto. 

Não existe um dia certo para a cele-
bração do aniversário da Sociedade, 

apenas a ideia de que se celebra na 
primeira quinzena de outubro. “Esta-
mos a falar de 1894, altura em que um 
grupo de 16 amigos se juntou e fez uma 
banda. Só em 1930 pediram estatutos, 
porém, teve sempre atividade”, escla-
rece o vice-presidente da Sociedade 
Musical de Pevidém.
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BANDA MUSICAL
DAS TAIPAS JÁ LÁ
VÃO 185 ANOS
É uma das mais antigas coletividades 
musicais do concelho e celebrou no 
dia 26 de outubro, os 185 anos. Para 
esse dia, a Banda Musical de Caldas 
das Taipas preparou um programa 
comemorativo com início marcado 
para as 14h00. Os anfitriões contaram 
com a companhia da Banda Marcial de 
Murça e a Banda Cabeceirense. As ce-
lebrações estenderam-se até às 19h30, 
hora de uma missa em memória dos 
associados falecidos.

Uma hora antes, teve lugar um dos 
momentos mais esperados do dia de 
aniversário: a performance do “Hino 
das Taipas” pelas bandas musicais. A 
atuação estava inicialmente prevista 
para o largo da Igreja Matriz, mas aca-
bou por acontecer em frente à Junta de 
Freguesia. 

O Presidente da Junta, Luís Soares 
congratulandou a  pelos 185 anos de 
história e lembrou também o trabalho 
de recuperação do hino: “Agradeço 
ao maestro e a todos os músicos o 
trabalho que tiveram a recuperar uma 
música esquecida. Temos que trabalhar 
para que não seja novamente esqueci-
da.” “Vamos trabalhar no sentido para 
que a música e letra seja formalmente 
o hino de Caldelas”, continuou.

Atualmente, a Banda é composta por 
cerca de 60 elementos, funcionando 

como Banda Musical e Orquestra de 
Sopros, sendo que muitos iniciaram os 
seus estudos na Academia de Música 
Fernando Matos. “A academia gera 
bastante potencial e ajuda os jovens na 
carreira musical”, estima o presidente 
Henrique Azevedo.

No entender do presidente, a banda fi-
larmónica atravessou, ao longo de qua-
se 200 anos, “tempos difíceis e outros 

mais alegres”.  “Trata-se de uma banda 
que deu muitas alegrias ao Norte do 
país”, considera. E, na ótica de Henrique 
Azevedo, "está de boa saúde": “Nesta 
temporada, que terminou no dia 6 de 
outubro em Melgaço, constatamos que 
tivemos um número maior de festivi-
dades e serviços quando comparamos 
com anos anteriores. Tocámos com 
mais bandas e isso deixa os músicos 
felizes.”
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A VIDA DE MARTA SILVA DEU UM LIVRO
E CHAMA-SE “MISS COQUETE”

MÚSICA

FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Apaixonada por poesia, a vimaranense 
concretizou o seu sonho, em maio de 
2019, com o lançamento do livro “Miss 
Coquete”, editado pela Chiado Books. 

A obra reúne as vivências da vimara-
nense em forma de poesia. “Comecei 
a escrever com 15 anos, quando o meu 
pai me ofereceu os primeiros livros de 
poesia. Tinha livros de Florbela Espan-
ca, que era o que gostava mesmo de 
ler. Este livro, no fundo, reúne poemas 
de há mais de 20 anos”, revela Marta 
Silva. “Nos poemas, falo da minha vida, 
do que sinto, da minha maternidade, da 

minha infância, das minhas fantasias e 
dos meus amores”, acrescenta. Marta 
Silva começou por partilhar os seus 
poemas nas redes sociais, e, depois de 
ver a interação do público, enviou para 
a editora alguns poemas e a resposta 
foi positiva.  

A 14 de setembro, a vimaranense apre-
sentou o “Miss Coquete” na Biblioteca 
Municipal Raúl Brandão e garante que 
o feedback tem sido positivo. “Está toda 
a gente à espera do segundo livro e 
ideias não me faltam. Dizem-me que 
leem um poema e têm logo vontade de 

ler outro. É uma escrita simples. É o que 
sinto, sem nada de exageros. É simples 
como eu”, aponta.

Atualmente, Marta Silva dedica-se ao 
seu salão de beleza e admite que a 
escrita funciona como uma forma de 
“escape”. “Faço da escrita uma forma 
de dizer aquilo que sinto. Se as pessoas 
se sentem bem a ler e sentem que, às 
vezes, escrevo o que queriam dizer e 
não conseguem… por que não partilhar? 
Se dizem que é um dom que eu tenho, 
os dons são para partilhar e eu faço 
isso”, resume.



37

MAIS GUIMARÃES N79 NOVEMBRO 2019

Coleção 
Outono | Inverno

A preparar
o Natal?

Leve a Imperatriz consigo!

MODA PARA BEBÉ E CRIANÇA 
MENINA E MENINO DOS 0 AOS 
10 ANOS ROUPA, CALÇADO E 
ACESSÓRIOS

Av. São Gonçalo 1364, 4835-105 
Guimarães | Tel.924 003 943

imperatrizmodainfantil
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O local ideal para o
seu jantar de Natal

Junte a familia,
amigos ou colegas

Faça a sua reserva

Largo do Paço Vieira, n.º 62 Mesão Frio  4810-215 Guimarães
Tel.: 253 063 785 - Tlm.: 965 543 037

TEDX
ESGOTOU E MUDOU MENTALIDADES

EXPERIÊNCIAS

FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

O ciclo de conversas locais regressou 
a Guimarães para a 7.ª edição, no pas-
sado sábado, 26 de outubro. O evento, 
que trouxe à cidade dez oradores 
de áreas distintas, tinha como tema 
“Tudo ou Nada”.

Ainda o cartaz não estava totalmente 
preenchido e os ingressos para a 7.ª 
edição do Tedx na cidade de Guimarães 

já tinham esgotado. Não é de estra-
nhar, portanto, que a apresentadora 
Catarina Moreira tenha inaugurado 
mais uma edição do ciclo de conver-
sas locais para uma sala praticamente 
cheia na sala blackbox Centro Inter-
nacional das Artes José de Guimarães 
(CIAJG).

Uma dezena de oradores partilham 

experiências de “Tudo ou Nada” e 
transmitiram as vivências e desafios 
que ultrapassaram para atingirem as 
suas metas. A tarde foi preenchida 
por conversas e a sala só esvaziava 
quando Catarina Moreira anunciava o 
tradicional coffee-break. A blackbox 
ficava deserta por 15 minutos e os cer-
ca de 200 ouvintes aproveitavam para 
esticar as pernas e debicar qualquer 
coisa antes de voltar para dentro. 

O evento estendeu-se das 14h00 às 
19h00 e o público aderiu em massa. 

Pela sala do CIAJG passaram nomes de 
várias áreas distintas como a designer 
de moda Susana Bettencourt, o antigo 
reitor da Universidade do Minho, An-
tónio Cunha ou o fundador do Festival 
Paredes de Coura, João Carvalho.
 
Após a apresentação da vimaranense 
Sara Coutinho, atleta de alta competi-
ção em desporto adaptado, que criou 
um projeto que visa “quebrar tabus, 
desmistificar a temática da deficiência 
e despertar consciências para a impor-
tância da vida e de lutar pelos sonhos”, 
a sala irrompeu em aplausos. Fora da 
sala, na zona do coffee-break, o público 
ia trocando impressões.
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O local ideal para o
seu jantar de Natal

Junte a familia,
amigos ou colegas

Faça a sua reserva

Largo do Paço Vieira, n.º 62 Mesão Frio  4810-215 Guimarães
Tel.: 253 063 785 - Tlm.: 965 543 037

A azáfama das Festas Nicolinas come-
ça bem cedo a fazer-se sentir na Casa 
dos Bombos - Peixoto Costa. Desde 
janeiro que o toque perfeito, aquele 
que melhor soa durante as tradicio-
nais festas estudantis vimaranenses, 
passa pelas mãos de Maurício Costa, 
em Creixomil.

O fabrico totalmente artesanal confere 
ainda mais valor ao trabalho realizado 
na Casa dos Bombos – Peixoto Costa. 
Cada caixa pode demorar até quatro 
horas a ser confecionada, embora a 
curtição das peles comece logo no 
início do ano civil. Em junho, ou seja, 
a meio do ano, as caixas e os bombos 
já estão prontos, para que cheguem 
no melhor estado possível às Festas 
Nicolinas.

Com um horário de trabalho alargado, 
até bem depois do jantar, Maurício ga-
rante que não deixa clientes “na mão”, 
mas apela a que os clientes o procurem 
com a máxima antecedência possível, 
para que o trabalho possa manter a 
excelência que lhe é reconhecido.

“UMA BOA PELE FAZ UM 
BOM TOQUE”

Para o vimaranense, que herdou o 
gosto pelo negócio através do avô, “O 
toque perfeito passa por ter as peles 
bem secas, com uma boa afinação da 
caixa. Nem sempre a caixa mais estica-
da é a que toca melhor. Também vem 
muito da qualidade das peles. Uma boa 
pele faz um bom toque”.

CASA DOS BOMBOS
PEIXOTO COSTA

Calçada Sra. da Luz, Creixomil
4835-093 Guimarães • Tlm:  910 652 052

CAIXAS E BOMBOS NOVOS  •  ALUGUER DE CAIXAS E BOMBOS  •  COLOCAÇÃO DE PELES  •  AFINAÇÕES  •  TODO O TIPO DE REPARAÇÕES
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MÚSICA

FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

É já no próximo dia 09 de novembro, 
pelas 22h00, no Pavilhão Multiusos de 
Guimarães, que os Expensive Soul en-
cerram as comemorações dos 20 anos 
de carreira. 

À conversa com a revista Mais Guima-
rães, a prestigiada banda portuguesa 
revela que os vários concertos realizados 
ao longo do ano, que assinalam as duas 
décadas de existência, "têm corrido 
lindamente, com os concertos sempre 
lotados".

EXPENSIVE SOUL
COMEMORAM  20 ANOS DE CARREIRA 
EM GUIMARÃES

20 anos de carreira significa já duas 
gerações a acompanhar o trabalho dos 
Expensive Soul, algo que deixa a banda 
orgulhosa: "são 20 anos e os nossos fãs 
cresceram connosco e assim passaram 
para os filhos. Mas a musica não tem 
idade".

Ao longo dos anos, a presença da banda 
natural de Leça da Palmeira foi ganhan-
do um carinho especial por parte do pú-
blico vimaranense. "É o ultimo concerto 
da nossa Tour, por isso achamos que 
vai ser mais um de celebração, cheio de 

"A MÚSICA NÃO 
TEM IDADE"
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todos os nossos êxitos", revela a banda, 
à Mais Guimarães.

A banda tem também os olhos postos 
no maior concerto do ano, agendado 
para 23 de novembro, na Altice Arena, 
em Lisboa. "É o último grande sonho 
que temos, tocarmos na maior sala de 
Portugal e estamos a preparar o melhor 
concerto do ano".

Os Expensive Soul prepararam um novo 
disco, com edição prevista para o mês 
de junho, em que o tema “Amar É Que É 
Preciso” é o segundo single. Com uma 
sonoridade única que têm conquistado 
gerações, os Expensive Soul são hoje 
uma das grandes bandas nacionais em 
que a vontade permanente de se rein-
ventarem, álbum após álbum, resultou 
em vários êxitos que se tornaram verda-

deiros hinos intemporais.

O concerto dos Expensive Soul no Mul-
tiusos de Guimarães é promovido pela 
Vibes & Beats e os bilhetes estão à ven-
da no Multiusos de Guimarães, em www.
ticketline.sapo.pt e nos locais habituais.

António Conde (Demo) e Tiago Novo 
(New Max), já proporcionaram, também 
no Pavilhão Multiusos de Guimarães, 
um dos momentos mais memoráveis 
da sua carreira, aquando da progra-
mação Capital Europeia da Cultura em 
2012. O concerto contou com arranjos 
e direção do maestro Rui Massena. O 
espetáculo contou com participação 
da Fundação Orquestra Estúdio e de 
outros convidados.

FOTOGRAFIA: O LADO V



42

MAIS GUIMARÃES N79 NOVEMBRO 2019

FORAM CERCA DE 800 OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM NA QUARTA EDIÇÃO DA ESTAFETA DA 
AMIZADE, UNINDO GUIMARÃES E BRAGA EM PROL DE UMA CAUSA SOLIDÁRIA: AJUDAR AS CERCIS DAS 

DUAS CIDADES. 

A ESTAFETA DA AMIZADE 
PÕE GENTE A CORRER PELA SOLIDARIEDADE 

DESPORTO

TEXTO: NUNO RAFAEL GOMES • FOTOGRAFIAS: BRUNO CARREIRA

À chegada à Alameda Dr. Alfredo 
Pimenta, em Guimarães, o último es-
forço refletia-se na cara de quem, num 
último esforço, cortava a meta. Ainda 
assim, erguiam-se os testemunhos 
como se fossem troféus. Não é que 
ganhar a prova não fosse importan-
te, mas concluí-la representou, para 
muitos, a maior das vitórias. Para além 
disso, correu-se por uma causa: ajudar 
as CERCIS de Guimarães e Braga. A 
quarta edição da Estafeta da Amizade 
decorreu no dia 13 de outubro. Como 
sempre — e como o lema proclama 
— as cidades de Guimarães e Braga 
uniram-se numa só em prol da solida-
riedade.

As rivalidades são postas de lado: um 
bispo e Dom Afonso Henriques enten-
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diam-se na perfeição. Quem se vestiu 
de bispo foi António Seabra, que, no 
ano passado, porque a prova partiu de 
Guimarães, encarnou a personagem 
do primeiro rei de Portugal. “E até já fiz 
a prova metade de bispo e depois de 
Afonso Henriques”, recordou. Para o 
portuense, “nos tempos que correm”, 
o desporto é o melhor remédio “para 
as pessoas se unirem e aproveitarem 
a vida”.

E o desporto traz mesmo qualidade 

de vida. Carlos Fernandes fez parte da 
equipa “Os Turbulentos”, que acaba-
ram a prova no 6.º lugar. O bracaren-
se apontou que, ainda que a equipa 
não tenha sido a vencedora, seria o 
conjunto com elementos mais velhos: 
“Eu tenho 53, há outro da mesma 
idade, o mais novo tem 46 e o mais 
velho 62.” Carlos Fernandes resumiu 
alguns dos cuidados que teve ao longo 
da semana para correr em pleno: “É 
preciso hidratar-se bem, beber muitos 
líquidos e evitar o álcool. No dia da 

corrida, ao contrário do que as pessoas 
pensam, é mesmo preciso aquecer 
bem. E, em dias de chuva, usar menos 
roupa, porque fica-se mais pesado e há 
mais desgaste.” Para aqueles que não 
participaram, o bracarense garante que 
“eles é que se arrependem” e que “com 
chuva até sabe melhor”.

Cerca de 800 atletas participaram, 
distribuídos por 200 equipas, na corrida 
que une duas cidades através de um 
percurso de 20 quilómetros.
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FUTEBOL À LUPA

O FUTEBOL É DE INICIATIVAS
E DE CAUSAS... PARA 
ABRAÇAR OS ADEPTOS! 

APRESENTEMOS O FC SANKT PAULI!

Hamburgo é a segunda maior cidade 
alemã, com cerca de 1,8 milhões de 
habitantes.

Um verdadeiro centro de ciências, de 
artistas (os Beatles tocaram os primei-
ros acordes na cidade), mas também 
de futebol. O HSV, principal clube da 
cidade, apesar de estar, actualmente, na 
segunda divisão do país, era até há bem 
pouco tempo o único emblema alemão 
a nunca ter descido de divisão, tendo, 
inclusivamente, vencido em 1982/83 a, 
então, Taça dos Campeões Europeus.

Porém, nem só de um clube aristrocrata 
vive a cidade...aliás, será o mais humilde 
a merecer maior destaque na actuali-
dade.

O FC Sankt Pauli, situado no bairro 
portuário com o mesmo nome, local 
predilecto de artistas, boémios e demais 
bon-vivants é um caso sui-generis no 
futebol mundial.

Apesar de nunca ter conseguido realizar 
campanhas desportivas fora de série, 
contando apenas 8 presenças no cam-
peonato principal germânico, a  verda-
de é que o emblema alemão  merece 
muitas vezes as atenções dos adeptos e 

“O FC SANKT PAULI É ÚNICO. VAMOS AO ESTÁDIO, E VEMOS PINTADOS 
PELAS BANCADAS TARJAS A DIZEREM “ NO FOOTBALL FOR FASCISTS.”  
VEMOS TARJAS A ENCORAJAREM AS MENINAS A JOGAREM FUTEBOL. É 
FASCINANTE. TRANSCENDE O DESPORTO.”
TIM MCILRATH, VOCALISTA DA BANDA AMERICANA RISE AGAINST.

TEXTO: VASCO RODRIGUES • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

dos órgãos de comunicação social!

INICIATIVAS E NÚMEROS DE REALCE

O clube actua, tradicionalmente, no 
Millerntor- Stadion, um recinto com 
capacidade para 29546 espectadores, 
praticamente igual à lotação do Dom 
Afonso Henriques.

Porém, apesar do clube, ter prestações 
a título desportivo modestas, a taxa 
média de ocupação do recinto ronda 
os 99,90%; ou seja o estádio encon-
tra-se permanentemente “ à pinha.” 
Apesar, deste número merecer um 
grande destaque, refira-se que a média 
de assistências no escalão secundário 
da Alemanha passa os 74% de taxa 
de ocupação dos recintos, algo que só 
Benfica e FC Porto em Portugal foram 
capazes de bater na última temporada. 
Acrescente-se que o Vitória ficou-se 
pelos 60%.

Esta realidade pressupõe algo que a 
maioria dos clubes portugueses pare-
cem olvidar. 

Tal passa desde logo, pelo forte senti-
mento de pertença dos adeptos pelos 
clubes das suas cidades, ou do seu bair-
ro, o telurismo que Torga tão bem retra-
tava nas suas obras, o seu amor à terra, 

a força magnética daquele espaço.

Além disso, o facto de cada jogo poder 
ter um espectáculo dentro de outro 
espectáculo permite que os adeptos se 
interessem pelo que irá ocorrer, suceda 
isso antes do jogo nas imediações do 
estádio, seja durante, ou até depois.

Centremo-nos, novamente, no clube da 
zona portuária de Hamburgo.

Alguma das iniciativas levadas a cabo 
pelos “Piratas”, alcunha do clube em 
alusão ao seu espírito rebelde e às mui-
tas bandeiras com caveiras presentes 
no estádio, ajudarão a explicar o êxito 
da fidelização no seu recinto.
Assim, desde o evento na mítica 
“Reeperbahn”, em que, na mítica rua 
boémia da cidade, os adeptos cria-
ram uma celebração que consistia em 
“beber até cair”, para recolher fundos 
para o emblema amado. Ou, quando 
os mesmos indefectíveis resolveram 
vender pedaços de relva para ajudar a 
pagar as dívidas do clube. Ou, simples-
mente, a imagem de marca da entrada 
da equipa em campo, ao som de “Hells 
Bells, uma criação dos AC/DC. Ou, entre 
muitas outras, como já dissemos supra, 
as inúmeras bandeiras com as caveiras, 
símbolos dos piratas, que permite defi-
nir uma imagem bem vincada.
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FACEBOOK.COM/ECONOMIAGOLO

O CASO DO VITÓRIA

O Vitória será, talvez, dos clubes nacio-
nais, um dos que terá a imagem mais 
definida.

A ideia do Rei Conquistador no seu 
símbolo que permite ligar o clube à his-
tória de Portugal, bem como à cidade, 
é um legado indissociável aos adeptos, 
permitindo que o fenómeno de pertença 
mencionado no exemplo alemão tenha 
um reflexo em Guimarães.

Por essa razão, ano após ano o Vitória 
é o quarto clube nacional com maior 
número de assistências. Por essa razão, 
num concelho de 160 mil habitantes, o 
Vitória tem uma média de assistências 
de 11% dos habitantes do seu município.
Além disso, a fidelidade dos adeptos 
à causa vitoriana é algo de irrefutável. 
Ainda há poucos dias, mais de 2000 
viajaram até Londres por amor à causa. 
Mas quem diz Londres, poderia dizer 
Gondomar, aquando das agruras da II 
Liga, ou até aos longínquos e pouco 
mediáticos destinos como a Vidigueira, 
Moura e tantos outros onde a equipa 
tem de actuar. Não poderemos, também 
jamais, esquecer o êxito de iniciativas a 
que o clube se associou. O Cordão Hu-
mano no famigerado ano da descida, ou 
a Marcha Branca na Póvoa de Varzim, 
no ano do inferno, demonstram que os 
vitorianos interpretam o elo de ligação 
ao clube como parte da sua idiossincra-
sia e pretenderão sempre estar ao lado 
dele.

SEGUIR OS BONS EXEMPLOS

Posto isto, urge fazer sempre mais e 
melhor...
Falamos aqui do exemplo alemão, 
que tem dos bilhetes de época mais 
acessíveis ao bolso da Europa...e tendo 
em consideração o elevado nível de vida 
alemão.

E começará aqui a necessidade de 
replicar  o bom trabalho desenvolvido 
pelos clubes alemães. Bastará atentar 
nos packs Liga Europa, onde o clube 
não conseguiu tornar-se atractivo aos 
olhos dos adeptos. A inexistência de um 
bilhete para criança, ou de um “pack 
família” terá afastado adeptos, que de 
outro modo estariam no estádio.

A falta de aproveitamento da zona 

adjacente ao Estádio D. Afonso Henri-
ques, onde seria possível criar uma fan 
zone, onde um conjunto de eventos 
antes dos desafios agregasse os 
adeptos, levando-os, inclusivamente, a 
adquirir produtos do clube permitiria a 
fidelização de uma crescente base de 
adeptos.

Posteriormente, a interpenetração na 
sociedade, através de parcerias de 
carácter social, onde o clube abraça-
ria causas, patrocinaria o património 
histórico de uma cidade catalogada pela 
UNESCO e daria a cara por essas iniciati-
vas seria o passo a dar.

Mas, ideias existirão muitas no que tan-
ge ao desenvolvimento económico do 
clube...cabe a quem de direito escolher 
as melhores e colocá-las em prática.
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Joker é um filme incómodo.

Porque aborda assuntos, aparente-
mente, censurados. Porque propicia um 
sentimento de empatia, (in)esperado 
entre o espectador e o (anti?-)herói. 
E porque se embrulha num manto de 
cinismo, embalado pela célebre “Smile” 
de Charlie Chaplin, enquanto desafia o 
limiar do politicamente (in)correcto.

Na minha opinião, 3 ingredientes, à 
partida, muito promissores.

Arthur Fleck, antes de mais, é um 
indivíduo com um severo problema 
do foro psiquiátrico. O que, só por si, 
representa um enorme elefante, numa 
sala de reduzidas dimensões. O, ainda 
hoje, assunto tabu era, à data da acção 
(década de 80), praticamente impos-
sível de abordar, com a seriedade que 
lhe é devida. No entanto, o protagonista 
exibe a sua “condição” de uma forma 
tão espontânea e ruidosa, ao longo de 
todo o filme, que acaba por nos con-
duzir a um fenómeno de normalização, 
quase inevitável. 

Aposto que se tivesse a oportunidade 
de visualizar balões de pensamen-
to a pairar sobre todos os membros 
da audiência, a partir de certa altura, 
a questão que se imporia, de forma 
quase unânime, seria: Porquê? Qual o 
motivo?

A necessidade de revisitar o passado 
de Arthur torna-se premente, de forma 
a conseguirmos compreender (e até 
justificar) as suas acções presentes. E 
é nesta senda que, perigosamente, nos 
aproximamos da desculpabilização de 
actos criminosos – Um tema que, indu-
bitavelmente, convida a uma reflexão 
mais aprofundada. Bem como o do 
impacto que o contexto social tem, no 
desenvolvimento do indivíduo.

Não sou particularmente apreciadora 
do universo DC, Marvel, ou de qualquer 
outro tipo de realidade paralela, povoa-
da por super-heróis.

Mas sou fã de pessoas reais, com diver-
sas camadas e texturas. Principalmen-
te, daquelas que carregam os fardos 

OS FILMES (TAMBÉM) TÊM MUNDOS DENTRO

JOKER,
TODD PHILLIPS
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

mais pesados. Que arrastam a nuvem 
negra metafísica, mesmo nos dias em 
que o sol brilha mais.

Felizmente, foi exactamente isso que 
encontrei neste filme. Sem um único 
laivo sobrenatural.
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1 – QUANTAS NOMEAÇÕES PARA ÓSCAR JÁ 
RECEBEU MERYL STREEP, PROTAGONISTA 
DE FILMES COMO “ÁFRICA MINHA” E “AS 

PONTES DE MADISON COUNTY”?
a) 10
b) 15
c) 20
d) 25

4 – JOSÉ MINOTES, PERSONALIDADE 
VIMARANENSE DO SÉCULO XIX QUE 
DESEMPENHOU CARGOS POLÍTICOS, 
FUNDOU QUE INSTITUIÇÃO?
a) Associação Artística Vimaranense 
b) Sociedade Musical de Guimarães
c) Bombeiros Voluntários de Guimarães
d) Associação Familiar Vimaranense 

2 – O CIENTISTA E ENGENHEIRO NORTE-
AMERICANO THEODORE MAIMAN É 
RECONHECIDO POR QUE INVENÇÃO?
a) Laser
b) Díodo emissor de luz (LED)
c) Transístor
d) Fibra ótica

5 – PORTUGAL, ATUAL CAMPEÃO EUROPEU 
DE FUTEBOL, ESTREOU-SE NA PROVA EM 

1984. FRENTE A QUE SELEÇÃO?
a) Espanha

b) França
c) Roménia

d) República Federal Alemã

3 – A 22 DE JUNHO DE 1941, AS TROPAS DA 
ALEMANHA NAZI COMEÇARAM A INVASÃO 

DE QUE PAÍS, DURANTE A II GUERRA 
MUNDIAL?

a) Reino Unido
b) União Soviética

c) Polónia
d) França

6 – QUE CIDADE É, POR VEZES, DENOMINADA 
COMO A “VENEZA PORTUGUESA”?

a) Aveiro
b) Viseu
c) Leiria

d) Coimbra

Soluções quebra-cabeças
Resposta 1.
1.° lançamento: 10; 2.° lançamento: 15; 3.° lançamento: 
09; 4.° lançamento: 20; 5.° lançamento: 12.
Resposta 2.
Uma vez que os comboios estão separados por 100 
quilómetros de distância, e viajam com velocidades 
de 40 e 60 km/h, irão colidir em uma hora. O pássaro, 
portanto, voará a 90 km/h durante uma hora, 
percorrendo 90 quilómetros ao todo.

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

QUEBRA-CABEÇASQUIZ NOVEMBRO 2019

1 – JOGO DE DADOS
Um jogo de dados individual é jogado 
da seguinte forma: A cada jogada, um 
par de dados é lançado. A pontuação 
é calculada com o produto, ao invés 
da soma, como normalmente é feito, 
dos dois números resultantes do 
lançamento. 

Imagine o seguinte caso: A pontuação 
do segundo lançamento é 05 números 
maior que a pontuação do primeiro 
lançamento; a pontuação do terceiro 
lançamento é 06 números menor que 
a do segundo; a pontuação do quarto 
lançamento é 11 números maior que a 
do terceiro, e a pontuação do quinto 
lançamento é 08 números menor que a 
do quarto lançamento.

Qual foi a pontuação em cada um 
desses cinco lançamentos?

2 – O PÁSSARO 
E OS COMBOIOS
Dois comboios estão no mesmo trilho, 
indo um em direção ao outro, com uma 
distância de 100 quilómetros entre si. 
Um dos comboios viaja a 40 km/h e o 
outro viaja a 60 km/h. Um pássaro alça 
vôo saíndo do comboio mais veloz, a 
uma velocidade de 90 km/h. Quando 
ele alcança o comboio mais lento, dá 
meia volta e voa na outra direção com a 
mesma velocidade. Quando novamente 
chega ao comboio mais veloz, dá meia 
volta e torna a voar em direção ao 
comboio mais lento, e assim por diante.

Quando os dois comboios colidirem, 
qual será a distância percorrida pelo 
pássaro?
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