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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

CARLOS DO CARMO E
O “RESPEITO POR
CADA PALAVRA”

QUE CANTAVA

À MESA DE NATAL
COM VEGETARIANOS

TRÊS LOCAIS PARA PASSAR
O RÉVEILLON A MENOS

DE DUAS HORAS DE CARRO 

A PROSPEÇÃO
DE TALENTOS NO FUTEBOL

A EXPERIÊNCIA DE TRÊS JOGADORAS DE
BASQUETEBOL ESTRANGEIRAS EM GUIMARÃES

CINCO PASSOS PARA
UM NATAL (MAIS)
SUSTENTÁVEL

A “CASA” DOS ZULU ZULU
EM SÃO MARTINHO DE CANDOSO
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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.

NATAL EM GUIMARÃES
O Natal em Guimarães define-se pela 
tradição, pelas árvores de natal, pelos 
presentes, mas acima de tudo pela 
família, que tem lugar de destaque nesta 
altura do ano.

Tradicionalmente, em Guimarães, 
antes da reunião das famílias na noite 
de 24 de dezembro, é tempo de olhar 
os mais necessitados e de os abrigar 
na Capela e Albergue de S.Crispim e 
S.Crispiniano, sede da Irmandade do 
Ofício de Sapateiros e Trabalhadores de 
Couro, numa tradição já com mais de 
sete séculos de história e alicerçada no 
culto aos dois irmãos que emprestaram 
o nome a uma das mais antigas 
Irmandades deste território.

Desde o ano 1315 que a Irmandade de 

S. Crispim e S. Crispiniano abre as suas 
portas para uma ceia natalícia servida 
aos vimaranenses mais necessitados.

Nessa noite, um pouco depois, as famílias 
vimaranenses reúnem-se à mesa para 
saborearem um bom bacalhau com 
couves suavizadas pelo frio. Há quem já 
opte, como alternativa, por um prato de 
polvo ou por um assado, nomeadamente 
peru. Eu continuo a preferir o bacalhau 
cozido com as batatas, que sabe 
extraordinariamente bem nessa noite. 
Para sobremesa, que não falte o bolo-
rei, recheado com frutas cristalizadas 
ou com frutos secos, os sonhos e as 
rabanadas, os mexidos (formigos para 
alguns) e a aletria. A noite é bem passada 
e, sobretudo se houverem crianças, a 
alegria fará parte da ementa.

A cidade berço tem já as suas ruas 
iluminadas desde 24 de novembro (este 
ano um pouco mais cedo), algumas 
casas também já o estão, embebendo 
os residentes e turistas num ambiente 
festivo, de alegria e comunhão. A época 
do Natal em Guimarães é também 
propícia a programas musicais e a muita 
animação. Façamos a festa nas ruas, 
nas nossas casas e em cada um de nós, 
numa introspeção de busca dos mais 
puros sentimentos que esta quadra nos 
permite achar.
Que o nosso natal e o natal vimaranense 
seja, fundamentalmente, um tempo 
de família junto da qual celebremos a 
alegria, a união e a paz.

A equipa Mais Guimarães deseja-lhe um 
feliz natal e um próspero ano 2020.
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A apenas 900 metros do Toural, sala 
de visitas de Guimarães, arrancou a 
edificação das moradias do empreen-
dimento Quinta da Espinhosa. Situado 
numa encosta com inclinação a sul, a 
orientação perfeita, o empreendimento 
é composto por 14 sublimes moradias 
unifamiliares (5 em condomínio privado) 
inseridas em lotes de 800 a 2200 me-
tros quadrados.

A Quinta da Espinhosa, pelas suas carac-
terísticas irrepetíveis na cidade, promete 
ser algo de excecional, garantindo aos 
residentes o usufruto de uma vida em 
privacidade, tranquilidade e conforto, no 
coração da cidade.

Da Quinta da Espinhosa, os arquitetos 
paisagistas já trabalham afincadamente 
na procura das melhores soluções de 
arborização, prometem que, por entre os 
recortes da vegetação, apenas se tenha 
uma esplendorosa vista sobre a cidade, 
o seu castelo, e a montanha da Penha.

A baixa densidade de construção, de 
apenas 14 moradias em 20.000 metros 
quadrados de área, permite a instalação 
de habitações de arquitetura contempo-
rânea de dimensões muito generosas. 
Na Quinta da Espinhosa, a construção 
será de altíssima qualidade, com uma 
seleção muito cuidada dos materiais e 
acabamentos nobres, de modo a garan-
tir equilíbrio e harmonia. 

De entre as muitas particularidades 

que este empreendimento contempla, 
destaque para o facto de, na Quinta 
da Espinhosa, todos os quartos serem 
suites com closet e varandas privativas 
(duas podem incluir até campo de ténis 
ou futebol), ou as garagens permitirem o 
estacionamento de 04 automóveis, lado 
a lado e, neste aspeto, no espaço exte-
rior das habitações, ainda ser possível 
colocar mais 6 a 08 viaturas.

“Numa altura de grande apreço pela 
habitação nos centros das cidades, a 
vontade de promover o melhor conjunto 
de moradias individuais exclusivas no 
centro da cidade de Guimarães levou-nos 
a procurar um local, uma ideia, e um 
projeto que desse resposta a um cliente 
exigente, que procura um produto de 
valor que se possa traduzir num bom 
investimento de longo prazo e sobretudo 
permita um nível de comodidade e con-
forto habitacional ímpares.” David Faria, 
CEO da Emblezart Property Investors

Para Diogo Antunes, da Dipe Imobiliária, 
“Mais do que comprar uma moradia 
única em Guimarães, quem procura 
este empreendimento percebe que 
é um investimento seguro, com um 
potencial de valorização muito grande. 
São pessoas com carreiras profissionais 
bem-sucedidas que procuram exclusivi-
dade, privilegiam conceitos inovadores 
e exclusivos, pensados para servir o 
seu estilo cosmopolita. São clientes que 
querem também conforto e segurança 
para as suas famílias.”

Alameda de S. Dâmaso, S. 
Francisco Centro, Loja 12

4810-286 Guimarães

253 089 932

Comercialização:

www.dipe.pt

24 anos de experiência
no mercado imobiliário.

QUINTA DA ESPINHOSA
ARRANCOU A CONSTRUÇÃO DAS MORADIAS DO MAIS EXCLUSIVO 
E INOVADOR EMPREENDIMENTO DE GUIMARÃES.
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Do bacalhau cozido ao cabrito assa-
do – é verdade que as tradições de 
Natal também se fazem à mesa. Mas 
há quem desafie a norma e não fique 
a perder em termos de sabor. É o caso 
de Eduardo Caldas, Elvira Fernandes 
e Pedro Ferreira. Os jovens vimara-
nenses são vegetarianos e, para eles, 
também o Natal é feito de respeito 
pelo ambiente e pelos animais.

Eduardo é ovolactovegetariano há 
cerca de quatro anos, depois de uma 
transição “gradual e natural”. “Sempre 
gostei bastante da cozinha vegetariana 
e fazia imensas refeições vegetarianas. 

O contacto crescente que fui tendo com 
os animais, por estar a estudar Medici-
na Veterinária, foi também importante, 
uma vez que me fez questionar o “direi-
to” que achava que tinha em consumir 
carne e peixe”, justifica. O caso de Elvira 
é semelhante, pois foi enquanto estu-
dava Culinary Arts na Universidade de 
West London, em Londres, que tomou a 
decisão. “Sempre adorei animais, sem-
pre tive imensos animais de estimação 
e quando era criança trazia sempre 
para casa animais abandonados que 
encontrava na rua. Quando entrei para 
a universidade, realizei algumas visitas 
a quintas e matadouros. Acho que foi 

aí que fiz o clique”, conta. Já decisão de 
Pedro foi tomada mais recentemente, 
no início de 2019, apesar de já vir a 
reduzir o consumo de carne e leite há 
uns dois anos. “Inicialmente tomei a de-
cisão por razões ambientais, dado que 
uma dieta vegetariana se traduz numa 
pegada ecológica menor do que uma 
omnívora. Depois, começou a deixar 
de fazer sentido para mim estarmos a 
criar animais com o propósito único de 
os manter (com as mínimas condições 
durante o tempo que nos são úteis) e 
abatê-los de seguida para nos servirem 
de alimento, quando nutricionalmente 
não nos são indispensáveis”, conta.

NATAL VEGETARIANO:
0% ANIMAIS,
100% DO SABOR 

GASTRONOMIA

TEXTO: MAFALDA OLIVEIRA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS
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Este será o primeiro Natal de Pedro 
enquanto vegetariano, no qual planeia 
preparar sobremesas vegan e sugestões 
não lhe faltam no mundo digital. Nas 
refeições com a família irá também sabo-
rear os legumes que são preparados para 
todos e talvez prepare um prato com tofu 
“também para dar a provar”. “Não sou 
muito dado às festividades, só espero 
descansar e comer bem sem animais te-
rem de ser explorados para isso”, aponta. 

Já Eduardo admite “nunca ter sido 
grande fã” do tradicional bacalhau, mas 
atualmente, costuma “comer pratos que 
tenham também inspiração em receitas 
com bacalhau, para não “destoar” da 
época”, conta. O estudante de Veteriná-
ria garante sempre ter tido “um grande 
apoio” por parte da família quanto a sua 
opção alimentar. “Ficam sempre muito 
curiosos e pedem sempre para provar. 
A minha mãe sempre se mostrou muito 
interessada em aprender a confecionar 

pratos vegetarianos e, atualmente, é ela 
que cozinha grande parte das minhas 
refeições, com bastante sucesso”, revela.

Por sua vez, Elvira vive em Londres há 
cerca de sete anos e o Natal é nor-
malmente passado em Guimarães, na 
casa da sua avó, que é quem decide 
a ementa. “É tudo bastante tradicio-
nal: bacalhau, aletria, rabanadas, etc. 
Normalmente como tudo o que a minha 
família come, mas sem proteína animal. 
A única diferença é que a minha comida 
é cozinhada à parte para não conter 
‘vestígios’ de produtos de origem animal”, 
explica. Atualmente, em família, o facto 
de Elvira ser vegetariana já ser comple-
tamente aceite. “A minha avó já aceitou 
que eu não vou morrer se não comer 
bacalhau”, brinca. “No primeiro Natal não, 
até porque ‘só’ era vegetariana há pouco 
mais de um mês, então ainda estava 
toda a gente na esperança que fosse 
uma ‘fase’”, recorda.

Entre várias sugestões, desengane-se 
quem pensa que um Natal vegetariano 
é menos delicioso. Eduardo aconse-
lha pratos como o tofu com natas ou 
tofu com broa, que são basicamente 
adaptações das receitas com bacalhau. 
“Pratos assados também me parecem 
uma boa opção, uma vez que rementem 
sempre a casa e aos convívios familia-
res”, acrescenta. Elvira passou excecio-
nalmente, no ano passado, o Natal em 

Londres, no qual preparou vários pratos: 
empadão de lentilhas, folhados de 
cogumelos, espinafres e queijo creme; 
batatas assadas com o seitan assado 
em vinho branco (vegan); Wellington de 
cogumelos selvagens e couve-flor grati-
nadas (feitas com natas de soja e queijo 
vegan). De Guimarães para Londres 
viajaram cogumelos recheados com 
alheira vegetariana e ‘bacon’ (vegan), na 
mala da sua família.

Jantares de Natal
para grupos e empresas

Prós & Contras
RESTAURANTE

Edifício Teleférico - Lugar das Hortas - Guimarães (encerra ao domingo ao jantar)

Menu de Natal e Ano Novo
(abertos no dia de Natal e Ano Novo), por reserva

MENU DO DIA 25 DE DEZEMBRO AO ALMOÇO
Cabrito assado no forno  |  Vitela assada no forno

Bacalhau com broa  |  Polvo no forno

NATAL

SUGESTÕES
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CAMINHADA PELA MARIANA
CUMPRIU OBJETIVO

SOLIDARIEDADE

TEXTO: MAFALDA OLIVEIRA • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

A 17 de novembro foram cerca de 200 
as pessoas que resistiram a chuva e 
ao frio para participar na Caminhada 
Juntos pela Mariana, a quem, aos 14 
meses, foi diagnosticado o Síndrome 
de Rett, com um atraso mental severo, 
estereotipias variadas, ausência de 
marcha e não tendo controlo esfincte-
riano.

Até ao momento foram angariados 
2.600 euros, no total de 432 inscrições 
e alguns donativos. O valor recolhido 
será gerido pelo Agrupamento nº 532 
de Mascotelos e apenas será aplica-
do na compra de medicamentos e 

produtos de primeira necessidade para 
a Mariana. A caminhada partiu da Rua 
São Tiago, na união de freguesias de 
Candoso Santiago e Mascotelos.

O síndrome de Rett é um distúrbio 
genético e de neurodesenvolvimento 
raro que afeta, num primeiro momento, 
as capacidades linguísticas e sociais, 
bem como o crescimento normal da 
cabeça. A mobilidade pode ser afetada 
com o tempo e há crianças que podem 
desenvolver escoliose ou problemas 
cardíacos. O Síndrome de Rett tem 
especial incidência em crianças do sexo 
feminino.
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A MAIOR FEIRA TEMPORÁRIA DE VINHOS VOLTOU AO MULTIUSOS DE GUIMARÃES.
DA CIDADE BERÇO AO ALENTEJO, PASSANDO PELO ALTO MINHO, O VINHO FOI REI
E CHAMOU MILHARES PARA BRINDAR.

NA WINE FAIR,
O VINHO FEZ-SE VALER  
COMO CRIADOR DE NOVAS SINERGIAS

EVENTOS

FOTOGRAFIAS E TEXTO: NUNO RAFAEL GOMES E MAFALDA OLIVEIRA

Mais ou menos conhecedores, foram 
muitos os curiosos que se deslocaram 
ao Guimarães Wine Fair, no Multiusos, 
para viajar pelos sabores dos 3.000 
vinhos e produtos que por lá se 
dispersavam nas muitas bancas. Os 
copos reluziam com a luz artificial, 
mas era com o néctar de Dionísio que 
ganhavam vida. 

De Guimarães estiveram várias quintas 
e cooperativas, como a Casa de Sezim. 
Tiago Oliveira, em representação da 
quinta, manifestou a vantagem de 
estar “a jogar em casa” e que estar na 
Wine Fair é “sempre positivo”. A Casa 
de Sezim já havia estado presente na 
primeira edição, no ano passado.  Fazer 
da vida o vinho é “um grande desafio” 
em Guimarães, disse. “Quero mostrar 
os vinhos de Guimarães. Têm de ser 
mostrados e os produtores têm de 
se unir para que os vinhos cheguem 
a mais pessoas. E as pessoas de 
Guimarães têm de começar a procurar 
produtos de cá”, apontou. 

A mesma opinião tem Romeu Martins, 
da Quinta da Rabiana. “Guimarães não 
é muito conhecida pelo vinho, e o nosso 
objetivo é produzir vinho com qualidade 
que seja valorizado e que valorize a 
região. Ainda assim, a própria região 
deve valorizar o produto”, explicou. 
Também pela segunda vez na Wine Fair, 
um dos sócios da unidade familiar diz 
que a Quinta da Rabiana distingue-se 
por apostas “na qualidade e não na 
quantidade”. Já Tiago Oliveira disse que 
a Casa de Sezim “alia a modernidade à 
tradição”. 

A abertura do evento contou com a 
presença do vereador para o desenvol-
vimento económico, Ricardo Costa, que 
apelou à criação de sinergias empre-
sariais. “Hoje aqui temos um exemplo 
claro de como devemos trabalhar. 
Jamais em tempo algum o segredo 
é a alma do negócio. Claramente, a 
partilha e a alma do negócio”, afirmou o 
vereador.
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Junte a família e os amigos e marque o 
seu jantar de Natal. Menus de 15 a 20 
euros por pessoa. Localizado num local 
priviligiado da vila das Caldas das Taipas, 
junto ao Parque de Lazer, o Alameda 
Park, nesta época festiva, dá a conhecer 
aos vimaranenses as deliciosas rabana-
das da D. Conceição.

Ao sábado, conte com música ao vivo, 
para animar ainda mais o ambiente, 
enquanto saboreia a carta, composta por 
vários práticos típicos. O bacalhau, o en-

trecôte grelhado e as carnes maturadas, 
com principal destaque para o tornedó, 
são as especialidades, mas há muito mais 
para provar. As francesinhas, hamburgu-
reres e pregos do Alameda Park fazem 
as delícias de quem visita este acolhedor 
espaço.

Durante a semana, ao almoço, aproveite 
o menu diário económico. A ementa varia 
todos os dias e apresenta sempre um pra-
to de carne e outro de peixe. A qualidade, 
essa, está garantida.

ALAMEDA PARK
MARQUE O SEU JANTAR NATALÍCIO

253 572 512  •  apitecounipessoal@gmail.com  •  Horário: Todos os dias* das 10h00 às 02h00 *Terça-feira: Encerrado

facebook.com/RestauranteAlamedaPark
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Natal também é Nova Iorque. 

Quarteirões com pitorescos prédios de 
tijolo, onde o Outono abraça o Inverno, 
ao som do assobio do vento, sob um 
branco manto gelado. Onde o luar sur-
ge, embalado pelo jazz, que se mistura 
com outros tipos de ruídos urbanos, 
numa harmoniosa mescla multicultural.

Não. A acção de Motherless Brooklyn 
não decorre no período do Natal, mas é 
igualmente eficaz a aquecer o coração 
do espectador.
Okay, listen. I got something wrong with 
me. That’s the first thing to know. I twit-
ch and shout a lot. It makes me look like 
a damn freak show. But inside my head 
is an even bigger mess. I can’t stop 
twisting things around, words and sou-
nds especially. I have to keep playing 
with them until they come out right. 

Lionel Essrog surge como narrador (e 
personagem principal) de uma trama 
que nos transporta não só para uma 
outra era da vida norte-americana (final 
dos anos 50), como também para uma 
outra era do cinema norte-americano. 

Relembrando o ambiente retratado em 
filmes policiais noir, esta é a história de 
um órfão (Lionel) que é acolhido por 
Frank Minna, um detective que ganha 
a vida a investigar, por conta própria (à 
margem da lei), casos do submundo da 
máfia. Lionel, autointitulado de freak 
show e socialmente excluído, devido 
à sua síndrome de Tourette, encontra, 
finalmente, em Minna o mais próximo 
que alguma vez teve de família. Mas só 
quando Minna é assassinado, deixan-
do um trilho de pontas soltas, é que a 
acção do filme começa, realmente.

Edward Norton (realizador e, simulta-
neamente, personagem principal) faz 
uma adaptação directa do romance 
homónimo de Jonathan Lethem, que 
não segue escrupulosamente a linha 
de acção da obra literária, alterando, 
inclusivamente, o período temporal em 
que a história se desenrola. No entan-
to, é possível identificar, com relativa 
facilidade, diversas marcas literárias no 
filme, principalmente nas citações do 
narrador, que têm a poesia e envolvên-
cia das citações retiradas de um bom 
romance.

OS FILMES (TAMBÉM) TÊM MUNDOS DENTRO

MOTHERLESS BROOKLYN, 
EDWARD NORTON
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

Máfia; chapéus de feltro; jazz; criminali-
dade; investigação; interesses políticos; 
conflitos raciais; activismo social; amor; 
redenção; segundas oportunidades – 
São apenas alguns dos ingredientes 
desta história que vale, não tanto pelo 
conteúdo, mas, indubitavelmente, pelo 
poder imersivo da sua forma.
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A BANDA MAIORQUINA CHEGOU A GUIMARÃES EM NOVEMBRO PARA, DURANTE UMA SEMANA, 
DEIXAR-SE LEVAR PELO SILÊNCIO DE SÃO MARTINHO DE CANDOSO PARA CRIAREM MÚSICA. 

DEPOIS, ATUARAM NA BLACKBOX DO CIAJG. 

SÃO MARTINHO DE CANDOSO
FOI A CASA DOS ZULU ZULU POR UMA SEMANA 

MÚSICA

TEXTO: NUNO RAFAEL GOMES • FOTOGRAFIAS: BRUNA SILVA E CAROLINA RIBEIRO

Na quietude de São Martinho de 
Candoso, entre o frio de novembro e 
a brasa que saía de uma das salas do 
Centro de Criação de Candoso (CCC), 
criou-se música. Lá dentro, os Zulu 
Zulu preparavam o concerto de 23 de 
novembro, que decorreu no Centro 
Internacional das Artes José de Guima-
rães (CIAJG), promovido pela associa-
ção cultural vimaranense Capivara 
Azul, que fechou o Ciclo Terra. 

Lá dentro, pelo emaranhado de fios, 
soltavam-se os cruzamentos musicais 
entre o som ancestral africano e a con-
temporaneidade que as tecnologias tra-
zem. Uma mesa com sequenciadores, 
um computador, sintetizadores. Pedais 
no chão para os efeitos pretendidos 
— as camadas vocais em loop sempre 
presentes — ao pé de uma guitarra azul 
estendida. Fili concentrado no xilofo-
ne, Michael no baixo, Pep na bateria. 
Os três empenhados em preparar um 
concerto em que as músicas do pri-

meiro álbum, “Defense Zebra”, ficaram 
acompanhadas pelas criações feitas em 
solo vimaranense. 

A amálgama de sons que lhes é cara-
terística catapultou-os da terra-mãe, 
Maiorca, fora. E ao mesmo tempo que 
ocupavam o CCC, visitaram Guimarães 
pontualmente. No sítio onde tocaram 
há exposições tão distintas entre si 
quanto as criações dos Zulu Zulu: da 
exposição permanente de Arte Africana, 
Pré-Colobiana e Arte Antiga Chinesa à 
Geometria Sónica ou à Plant Revolution. 
É nestas “inflexões”, como caraterizou 
Fili, um dos membros do grupo, que 
ocorrem os encontros artísticos tão 
vincados na música dos Zulu Zulu. Pep 
acabaria por completar o retrato da 
banda: “O museu representa bem o que 
é o grupo. Tem uma exposição de arte 
africana e outra mais contemporânea. A 
inspiração inicial do grupo, há quatro ou 
cinco anos, foi África. Agora, estamos 
muito desvirtuados. As canções têm 

essa inspiração, os trajes também, mas 
a música não é africana.”
Foi das coleções do CIAJG que os Zulu 
Zulu tiraram ideias para o concerto, ha-
vendo máscaras em exclusiva prepara-
ção para o espetáculo, que mais tarde 
veríamos no concerto daquele sábado. 
Houve tempo e espaço para criar: na 
calmaria da freguesia de Candoso São 
Martinho residiu aquilo que é neces-
sário para que uma residência artís-
tica seja, também, “um retiro”, como 
disse Michael, que completa o trio. Ali, 
criou-se música completamente nova. 
Samuel Silva, da Capivara Azul, disse, 
na visita do Mais Guimarães ao CCC, 
que o coletivo cultural não sabia “muito 
bem o que esperar”. “É um desafio 
duplo: tanto para o público como para 
nós, porque a banda vem para cá criar 
música de raiz”, explicou. O risco ineren-
te não o preocupava: “Nunca fizemos 
nada confortável e interessa-nos pouco 
fazê-lo. Arriscamos sempre nas propos-
tas”, disse.
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GUIMARÃES ARTE E CULTURA
DEZEMBRO  2019

AGENDA

MICHAL TURTLE - 
MUSICADORIA, 
CAPIVARA AZUL
14 DE DEZEMBRO, 23H00
CAFÉ CONCERTO DO CCVF

O ciclo Musicadoria prossegue e termina 
com o concerto do músico britânico, 
com propostas dos anos 80 que ainda 
se mantêm atuais.

NOUVELLE VAGUE
07 DE DEZEMBRO, 21H30
CCVF

Passaram 15 anos desde o primeiro 
álbuns dos Nouvelle Vague, os 
reinventores dos clássicos rock.

ESTÓRIAS, AS MINHAS E 
D'OUTROS, ENTRE DESE-
NHOS E PALAVRAS
06 DE NOVEMBRO
CIAJG

Apresentação de um conjunto de 
desenhos e edições de Isabel Baraona.

ESPETÁCULOS NO 
MERCADO DE NATAL 
07 A 24 DE DEZEMBRO
Guimarães

O Conservatório de Guimarães, Gobi 
Bear, Hot Air Balloon ou Little Friend 
darão música ao mercado. Há ainda 
teatro com a Malad'arte, o Bando do 
Gil e Associação ANTI. 

WORKSHOP DE KOKEDA-
MAS
07 DE DEZEMBRO, 10H00
Pedra Flor

Workshop a partir das 10h00 até 
às 13h00, com o custo de 40 euros. 
Inscrições na página da Pedra Flor.

PASSAGEM DE ANO 
31 DE DEZEMBRO
Guimarães 

A partir das 22h00, a festa faz-se no 
centro histórico de Guimarães com 
Videomapping, DJs, VJs e concertos ao 
vivo. No Largo da Oliveira, Praça de S. 
Tiago e Largo da Misericórdia. 

A GRANDE SERPENTE
13 E 14 DE DEZEMBRO
CCVF 

Foi o primeiro espetáculo da Oficina 
de Dramaturgia e Interpretação 
Textual (ODIT), que viria a ser a atual 
companhia Teatro Oficina. Volvidos 25 
anos da estreia, "A Grande Serpente" 
chega ao CCVF e apenas com João 
Pedro Vaz em palco. Em 2020, estará 
em cena no Porto e em Lisboa.

VITORINO D' ALMEIDA
13 DE DEZEMBRO, 18H30
Igreja de Santo António dos Capuchos

Concerto comemorativo dos 18 anos 
do centro histórico como Património 
Cultural da UNESCO, contando ainda 
com a soprano Ana Maria Pinto. 
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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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O NOSSO
MAIOR PATRIMÓNIO

SÃO AS PESSOAS
E NESTA QUADRA

ASSOCIAMO-NOS A
UMA NOBRE CAUSA

Rumos & Caminhos - Mediação Imobiliária, Lda AMI 16073

Bens mais necessários:
Têxtéis Lar - toalhões e toalhas de banho, lençóis de cama solteiro, outros;

Produtos de higiene - pasta de dentes, shampoo, gel de banho, escovas de cabelo, etc.
Produtos alimentares - arroz, massas, açúcar, óleo, azeite, produtos não perecíveis.

Material escolar - cadernos, esferográficas, pen's, etc.

Podem entregar os vossos donativos no
escritório da RE/MAX PATRIMÓNIO, na estação de comboios.

Temos estacionamento privado para facilitar a sua entrega.

Ajude-nos a criar sorrisos!

A equipa da REMAX Património deseja um

a todos clientes e amigos

A RE/MAX PATRIMÓNIO está a levar a cabo
uma campanha solidária com vista a ajudar os que mais precisam.

Este ano escolhemos o Lar de Santa Estefânia para beneficiar
da nossa ação e levar às crianças que nele habitam um pequeno
gesto de amor para que tenham um Natal mais aconchegado… 

Para isso contamos com a sua ajuda
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CENTRO CIÊNCIA VIVA DE GUIMARÃES

No próximo dia 17 de dezembro o Curtir 
Ciência – Centro Ciência Viva de Guima-
rães assinala o seu quarto aniversário. 
Ao longo deste tempo, tem levado a 
bom porto a sua missão de divulgador 
da Ciência junto da comunidade escolar 
e do público, seguindo o princípio de 
que a Ciência ajuda a formar melhores 
cidadãos. O resultado é um número 
próximo dos 110 mil visitantes. Não são 
tudo, os números, mas contam muito. 
E são base sólida para o futuro e para 
concretizar o projeto do novo edifício – 
Curtir Inovação – nos terrenos adjacen-
tes ao atual espaço (Antiga Fábrica de 
Curtumes Âncora, na Zona de Couros).

As crianças que visitam o Curtir Ciência 
em contexto escolar regressam com a 
família, mantendo o mesmo entusiasmo 
da novidade. Muitas delas têm através 
do Curtir Ciência o clic que falta para te-
rem com a Ciência, na escola e em casa, 
aquela ligação apaixonada que pode 
determinar percursos futuros. É essa a 
missão, que tem sido bem-sucedida, do 
Curtir Ciência. Um nome com dois signi-
ficados óbvios: uma referência natural à 

atividade dos curtumes e à anterior fun-
ção do edifício que ocupa, por um lado; e 
a ideia de ciência lúdica e divertida, que 
não negligencia a sustentação científica, 
por outro. 

O Curtir Ciência leva a Ciência ao público 
escolar (pré-escolar ao secundário) e 
às famílias… A todos. E agora também 
chega aos leitores desta revista, todos 
os meses, com notícias, curiosidades e 
ideias ligadas à Ciência.

E porque esta estreia ocorre no núme-
ro de dezembro, nada melhor do que 
fechar este primeiro espaço + CIÊNCIA 
com uma sugestão natalícia, prova de 
que Ciência e Natal não são uma ligação 
sem sentido. Para confirmar, não perca 
o programa Curtir Ciência no Natal, entre 
17 de dezembro e 4 de janeiro. Pode 
fazer “Globos de Neve” usando frascos 
de vidro; fazer ornamentos natalícios 
com canetas 3D e produzir brinquedos 
voadores que incorporam iluminação 
LED e formas alusivas à quadra. Votos 
de Boas Festas!

E se não fosse a maçã…!

Em 1666 o físico britânico Isaac 
Newton decidiu descansar à sombra 
de uma macieira, olhos no céu, a 
cogitar. Ao ser atingido por uma 
maçã, eureka! Por que razão ela 
cai sempre perpendicularmente ao 
chão? Terá sido o clic determinante 
para a formulação das leis da atrac-
ção universal.

 

O episódio consta das “Memórias da 
Vida de Sir Isaac Newton”. Podemos 
questionar se foi mesmo assim, 
se foi uma forma de tornar mais 
aliciante a história ou resultado da 
liberdade criativa do biógrafo. Pouco 
interessa. Às vezes são os pequenos 
episódios, aparentemente inócuos, 
que despoletam mudanças funda-
mentais. Assim como quando um 
adolescente visita um museu de 
Ciência e decide que aquele será o 
seu caminho. Ou quando da leitura 
de uma página como esta resulta 
a mesma determinação em algum 
leitor. Obrigado à revista Mais Gui-
marães pelo convite para alimentar 
esta página dedicada à Ciência.

SÉRGIO SILVA
DIRETOR EXECUTIVO DO CURTIR CIÊNCIA CENTRO 

CIÊNCIA VIVA DE GUIMARÃES

Ciência e Bolo-Rei? De 17 de 
dezembro a 4 de janeiro, no 
Curtir Ciência, uma oficina para 
conhecer o lado científico da 
confeção do famoso bolo-rei. 

Número de visitas ao Curtir 
Ciência – Centro Ciência Viva 

de Guimarães registadas entre 
2016 e 2019. Os números não 
são tudo, mas contam muito.

VAI UM BOLO-REI?

110000
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O Restaurante Pizzaria 4 Estações, lo-
calizado junto à Basílica de S. Torcato, 
comemorou 20 primaveras no final 
de outubro. O local de excelência no 
concelho vimaranense apresenta ins-
talações renovadas, sempre a pensar 
no conforto dos clientes.

As pizzas do 4 Estações são já famosas 
na região. No total são 28 variedades, 
das quais se destacam as pizzas Mexi-
cana, Lulu e Caccioatore. No que toca a 
"pastas", deixe-se deliciar pela Lasanha 
all Forno e a Tagliatelle all Gambaretti. 
Destaque também para a Spaghetti all 
Italiana, servida com quatro molhos 
diferentes. Não deixe de provar o nosso 
fantástico javali, disponível todos os 
dias na ementa.

Aos fins de semana, os pratos tradicio-
nais invadem o 4 Estações. Ao sábado, 
encontra tripas e arroz de pato. Ao 
domingo, pode encontrar uma seleção 
dos seguintes pratos: bacalhau à laga-
reiro e recheado, vitela assada, arroz de 
marisco e tamboril, arroz de polvo, pica 
no chão e cabrito assado no forno.

4 ESTAÇÕES RENOVOU
NO 20.º ANIVERSÁRIO

SÃO DUAS DÉCADAS A SERVIR OS VIMARANENSES. O 4 ESTAÇÕES, EM S. TORCATO, TORNOU-SE UMA 
REFERÊNCIA NO CONCELHO E APRESENTA  AGORA VÁRIAS NOVIDADES.

Rua Dr. Francisco Fernandes, S. Torcato  •  253 553 804  •  pizzaria4estacoes@hotmail.com @Restaurante Pizzaria 4 Estações
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A importância de Carlos do Carmo no 
fado não resulta, apenas,  de ser prova-
velmente o maior intérprete que o fado 
conheceu.  Ser a canção  uma compo-
sição musical para a voz humana com 
base num texto e acompanhada por 
instrumentos musicais –fórmula tão 
clara!- nem sempre surge tão evidente 
quando se ouve alguém cantar com 
acompanhamento instrumental. Dito 
de outro modo:- raramente se ouve 
alguém cantar com tanto respeito por 
cada palavra, por cada sílaba de cada 
palavra, como faz Carlos do Carmo. 
Muito raramente. Este é um enorme 
crédito a favor de Carlos do Carmo. O 
cumprimento rigoroso do seu mister 
que é cantar poemas, palavras de 
outros. Tome-se o enorme exemplo 
de “Gaivota”, de Alexandre O’Neil; 
oiçam-se as versões da grande Amália 
e de Carlos do Carmo; introduza-se 
uma pergunta politicamente incor-
recta:– qual das versões coloca em 
primeiro plano “o que se canta” em vez 
de “quem canta”? -em que versão se 
percebe cada sílaba do O’Neil? Amália 
“estilava”  singularmente e em grande! 

O poema ganha com isso? Não parece. 
A celebração da poesia –que também 
é um exercício de humildade diante 
do que é cantado- encontra em Carlos 
do Carmo  uma arte maior ilustrada  
em centenas de exemplos. Nenhuma 
sílaba se perde a favor de um floreado 
melódico, aliás  ao alcance do cantor. 
Os “desvios” com que pontua e pes-
soaliza a canção nunca se sobrepõem 
ao que diz. A isto pode chamar-se 
muitas coisas - humildade parece-me 
o termo certo.  (Só não se trata de um 
caso único no nosso meio porque exis-
te José Afonso, um outro “dinossauro 
da música europeia”, como lhe chamou,  
em tempos, uma publicação francesa, 
ali pela mesma ocasião em por cá foi 
atribuído o prémio de pior disco do ano 
a “Com as Minhas Tamanquinhas” por 
certos  críticos representativos da nos-
sa mais alta “intelligentsia” musical).

Já seria suficiente para imortalizar  Car-
los do Carmo  o permanente exercício 
de homenagem à arte do canto, que 
é, desde logo, um superior tributo à 
poesia  e aos poetas, e que se ilustraria 
com dezenas e dezenas de exemplos.  
Assim de repente,  recorde-se “Estrela 
da Tarde”,  “Gaivota”, “Uma Flor de Ver-
de Pinho” “Duas Lágrimas de Orvalho”  
e “No Teu Poema” (uma pérola, mais 

MÚSICA

CARLOS
DO CARMO

© DIREITOS RESERVADOS

POR CÉSAR MACHADO
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uma de José Luís Tinoco,  que é, talvez, 
a mais bonita e completa canção feita 
na nossa terra - isto para o escriba, 
naturalmente). Sucede que acresceu a 
isso o facto de se não tratar só da forma, 
do respeito  intocável pelo que se canta 
- o que se canta, os poemas e os poetas 
escolhidos constituem outro crédito 
a favor de Carlos do Carmo, aqui com 
caminho antes percorrido por Amália, é 
justo dizer. É uma evidência?. Pois é. 

Mas nem sempre foi assim. Quan-
do Amália começou a cantar Luís de 
Camões, Fernando Pessoa, José Régio,  
David Mourão Ferreira  e outros –e 
Carlos do Carmo no seu caminho com 
Manuel Alegre, Ary dos Santos, Alexan-
dre O’Neil e por aí adiante-, não falta-
ram intelectuais a criticar ferozmente a 
“apropriação de uma poesia maior por 
uma música menor”. Faltava ainda um 
bom par de anos para o 25 de Abril. E 
as cíticas vinham do lado “progressista”; 
entre as vozes mais azedas, a do grande 
José Gomes Ferreira. O seu texto “Casas 
de sofrer” é bem sintomático; o que diz 
nos diários completa o ramalhete.  (Nada 
de ressentimentos Mestre, isto até já 
prescreveu. E qualquer um poder errar, 
até os génios!). 

O preconceito contra o fado, mais 
originário da esquerda que da direita, re-
corde-se, criou a ocasião para Carlos do 
Carmo ter um papel único e insubstituí-
vel num momento que poderia ter sido 
desastroso. Sob a acusação de proximi-
dade demasiada com o regime anterior 
–facto de  que o fado não tem qualquer 
responsabilidade- criou-se terreno fértil 
para reacções mais acaloradas contra 
os “reaccionários da fadistice” logo após 
o 25 de Abril. A “malta” queria “canções/
mensagem”, letras directas, “nada de 
queixumes”. (Nem José Afonso escapou 
ao julgamento de  emergentes e súbitos 
radicais que o apelidaram de “Amália do 
PCP”. Logo Zeca que nunca foi do PCP. E 
está-se a ver o conceito em que era tida 
Amália! Este filme não era novo - com 
o triunfo de Fidel, a grande música que 
só Cuba poderia ter criado, havia sido 
postergada em nome da “nueva trova 
cubana”. A revolução não ia com can-
ções de “amor e embalação”. 

Só quarenta anos depois, e por mão 
do americano Ry Cooder, foi possível 
recuperar muitos dos enormes músi-
cos –dos ainda vivos- e daquela grande 
música –quase esquecida- que sofrera  
40 anos de esquecimento e exílio den-
tro da sua própria ilha. Esta ressurreição 
traduziu-se no fenómeno Buena Vista 
Social Clube que o mundo aplaudiu 
e agradeceu. Em Portugal surgiram  
esboços, tentativas, indicadores de 
ameaça similar em relação ao fado. O 
prestígio de vários artistas maiores, po-
rém, foi decisivo para evitar semelhante 
desgraça. O nome de frente dessa linha 
é o de Carlos do Carmo. Ligado ao PCP 

desde muito cedo, não seria fácil cha-
mar “fascista” ao cantor e “reaccionária” 
à sua música. Não seria fácil, por muito 
barbudos que se apresentassem os do 
contra, e apresentavam,   e com muito 
atrevimento próprio daquela altanei-
ra vocação de comando de que não 
conseguem escapar os mais ousados  
a tentar mostrar que são mais radicais 
que o parceiro do lado, em nome de um  
vanguardismo sem presente nem futu-
ro que só uma certa rapaziada aventu-
reira  e ignorante podia prosseguir. Não 
seria fácil  travar a força de quem os 
tinha visto crescer e há muito lutava na 
música, como no resto, por condições 
de liberdade para todos e todos os tipos 
de canto. Foi-lhes oposto  um passado 

coerente, que os contestatários nunca 
sonharam ter mas que não se atreviam 
a beliscar. E juntava-se-lhe um genuí-
no querer fazer, que garantia, naquele 
presente, um futuro a  construir logo ali. 
Não era fácil –  poucos se atreviam a 
pôr em causa esta força.  

Na coragem posta nesse combate é 
bom lembrar, com Carlos do Carmo,   
também Ary dos Santos, Fernando 
Tordo, Paulo de Carvalho e grandes se-
nhores de outras músicas que gravaram 
fados “de Lisboa” e se puseram à frente 
de alguns espontâneos de judiciosos e 
precoces  pronunciamentos – os senho-
res José Afonso e José Mário Branco, à 
cabeça. 
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À dignidade com que Carlos do Carlos 
do Carmo encabeçou esta barricada 
correspondeu a coragem e elevação que 
manteve  quando a coisa virou para o 
lado oposto e os tiros passaram a vir da 
revanche pos revolucionária. E conheceu 
miseráveis críticas a partir de dentro do 
fado. Um fadista comunista? Chamaram-
-lhe nomes feios! Gente feia, desta vez 
sem barba. A televisão passou a esque-
cer-se de Carlos do Carmo. Já  não havia 
lugar para um Festival da Canção com 
um só cantor como sucedera em 1976 
porque esse cantor, Calos do Carmo, não 
existia para a televisão.  (Olhando agora 
para trás, para esse Festival em que só 
Carlos do Carmo cantou, quanta quali-
dade Meu Deus! Estrela da Tarde, Uma 
Flor de Verde Pinho, Novo Fado Alegre, 
No Teu Poema, tudo no mesmo festival, 
como é possível?). 

Acontece porém, que aí, no tempo da 
“ressaca”,  foi a pura arte que se impôs. 
Foi, apenas, uma questão de classe, de 
pura classe, de pura categoria. Já não se 
tratava de discutir o papel do fado no 
antes ou depois de…Em 1977, em plena 
fase de esquecimento para uns quantos, 
Carlos do Carmo publica Um Homem 
na Cidade. E era impossível ignorar, por 
muito que se quisesse - e não faltou 
quem quis. Daqui para a frente, nunca 
mais o fado seria a mesma coisa. E 
aqui entra outro dos créditos a favor de 
Carlos do Carmo. Habituados às tradicio-
nais gavetas em que encaixava o fado, 
perceberam, mesmo os mais renitentes, 
que havia mais mundo. O fado tinha 
mais para mostrar a partir de agora. 
Havia ali coisas que nunca se tinham es-
cutado no fado. À cabeça o fado que dá 
nome ao disco –Um Homem na cidade. 

Da autoria de José Luís Tinoco - arqui-
tecto de profissão, músico por vocação, 
jazzman por devoção-, do que ali se 
tratava era de uma lindíssima balada 
com uma progressão de acordes muito 
familiar aos standards do jazz mas nada 
“em casa” quando no fado. Cantada 
por Carlos do Carmo era um fado. Mas 
quando anos mais tarde Paula Oliveira 
foi gravá-la aos Estados Unidos com 
um trio de jazz nativo, a balada soou ao 
que  sempre foi – uma grande balada de 
jazz.  Fado do Campo Grande, magnífi-
ca composição de António Vitorino de 
Almeida, tem muito menos a ver com as 
tradicionais variações do fado e muito 
mais com fórmulas caras à música eru-
dita. Cantado por Carlos do Carmo soa a 
fado. O abanão provocado por este disco 
rompeu com grelhas e nomenclaturas e, 
na falta de outra expressão, chamou-se 
“fado canção” a algumas destas jóias 
fora do catálogo, designativo roubado 
ao que Chico Buarque fizera com o 
chamado “samba canção”. Concluiu-se 
mais tarde que, lá como cá, a expressão 
era um tanto apressada. Afinal ambos 
haviam rompido tabus formais, “inter-

nos” e cristalizados, sem nunca terem 
deixado de prestar um altíssimo tributo 
à tradição, de que ambos são fiéis e 
geniais continuadores. 

É na tradição mais profunda da arte 
que amam –fado e samba- que ambos 
inscrevem  os passos voltados para a 
sua  evolução, para o seu devir. Do que 
se trata é, desde logo, de abertura. De 
trazer mais mundo para a tradição, de 
abanar as águas, traduzindo na música 
o que Chico sintetizou magicamente, 
dizendo “talvez não seja a vida um facto 
consumado”. Esta abertura do fado a ou-
tras músicas, a outros músicos, a outros 
reportórios bem mais amplos, a gente 
de outras paragens, vem paralelamente 
acompanhada de uma exploração de 
novas formas de recurso a novos instru-
mentos e diferentes instrumentações, 
em que Carlos do Carmo inova e arrisca 
mais do que alguém houvera feito. O 
contrabaixo como presença assídua, em 
substituição da linha de baixo feita na 
viola -agora mais livre para as funções 
harmónicas- (o incrível desafio de cantar 
fado com acompanhamento exclusivo 
do contrabaixo de Carlos Bica, num mo-
mento inesquecível no Casino do Estoril), 
a introdução do piano, a experiência 
com orquestra sinfónica, em tudo isto 
Carlos do Carmo abriu caminho. Não é 
de estranhar a sua conhecida paixão por 
Frank Sinatra e o seu consabido amor 
pelo jazz. 

Também o grande José Afonso dizia 
ultimamente que não ouvia música; só 
abria excepção  para o jazz.  Carlos do 
Carmo, porém, teve ocasião de gravar 
um magnifico trabalho com o fabuloso e 
malogrado Bernardo Sasseti. Voz e piano 
-um amor de disco; e de gravar com a 
Count Basie Orquestra um memorável 
espectáculo com temas jazzy do repor-
tório de Sinatra. Uma coisa de 2010 que 
se sabia, há muito, estar condenada a 
realizar-se e a dar certo. Carlos do Car-
mo mudou o fado por dentro, deu-lhe 
ferramentas novas mas sem lhe mudar 
a alma. E abriu o fado a um mundo que 
lhe passava ao lado. Nesse sentido, Car-
los do Carmo deu mais mundo ao fado. 
E este é mais um crédito a seu favor. 

Este, porém, tem uma importância ab-
solutamente única e que mais ninguém 
terá igualado. Depois de Carlos do Car-
mo, dito de outro modo, depois de Um 
Homem na Cidade, surgiram dezenas e 
dezenas de geniais cantores e cantoras, 
um incrível escol de instrumentistas de 
elevada cultura musical de rara técnica, 
e o fado deu um enorme salto em frente. 
Dizem os entendidos -e de fora parece 
perceber-se isso muito bem- que nunca 
o fado esteve tão pujante, com tantos e 
tão bons servidores. E a mão de Carlos 
do Carmo, neste particular, é obviamen-
te marcante. 

O respeito internacional que continuou 

a consolidar para esta nossa música era 
uma consequência inevitável. O reco-
nhecimento do Fado como Património 
Cultural Imaterial da Humanidade em 
2001 tem muito de Carlos do Carmo.  O 
Grammy que lhe foi atribuído é, somen-
te, a confirmação de um talento e de 
uma dedicação desse talento, por toda 
uma vida, à sua arte, a arte da sua terra, 
da nossa terra. Um outro crédito, enor-
me crédito a favor de Carlos do Carmo.  

Seja-me permitida uma nota pessoal. 
Nunca fui grande adepto do fado …até 
um dia. Sucede que numa certa ocasião, 
ali pelos dezassete, anos ouvi “Um 
Homem na Cidade”. E fui ouvir de novo. 
Eu conhecia aquilo e nunca tinha ouvido. 
Tornei a ouvir. Pus-me a tirar os acor-
des. Aquilo era muito cá de casa. Afinal 
conhecia bem aquilo que estava a ouvir 
pela primeira vez. Depois fui ouvir “Ao 
vivo no Olympia”. Lá estava “Um Homem 
na Cidade” de novo. Estava lá o Zeca, o 
Fausto, o Sérgio, o Freire, o Jaqques Brel 
(Une Valse a Mill Temps, numa versão 
de cortar a respiração). Não era possível 
deixar de ouvir mais e mais. Ao tornar-
-me profundo admirador de Carlos do 
Carmo tornei-me apaixonado por essa 
grande música que é o fado. Mas, para 
mim, Carlos do Carmo veio primeiro 
que o fado. Entrei no fado pela porta 
que Carlos que Carmo me abriu. E tinha 
Abril, ainda por cima. E “As portas que 
Abril abriu…” O fado é, desde então, uma 
música que eu amo. 

Nunca poderei pagar a Carlos do Carmo 
por isso. Mas também julgo que não sa-
beria fazer melhor homenagem a Carlos 
do Carmo do que dizer-lhe isto. Este cré-
dito devo-lho eu. Os outros devemos-lhe 
todos. Obrigado Carlos do Carmo.
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CINCO PASSOS
PARA UM NATAL (MAIS) SUSTENTÁVEL

NATAL

FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Aquele amigo com gostos peculiares 
dificulta-lhe a vida na altura de escolher 
um presente de Natal. Há uma tia a 
quem não oferece nada para além de 
uma caixa de chocolates todos os anos. 
O seu cão já merece um presente. E o 
planeta também. Isso pode ser posto 
em prática não só através de presentes, 
mas também a partir do que pomos 
à mesa ou do que fazemos ao papel 
de embrulho. Posto isto, reunimos 
algumas dicas para que o seu Natal 
seja mais verde — tão ou mais vivo que 
a cor do pinheiro que tem em casa.

Comecemos pelos presentes. Primeiro, 
pela compra. Esqueça as indiretas: 
oferecer produtos de higiene é tão 
válido quanto oferecer qualquer 
outro presente. Escovas de bamboo, 
desodorizantes naturais, champôs 
sólidos — há uma infinidade de produtos 
quotidianos substituíveis por outros 
mais ecológicos. E como os animais 
de estimação também merecem 
um presente, pode sempre comprar 
um champô sólido adequado para 
cães, pentes e até apostar em sacos 
degradáveis para os dejetos do seu 
patudo. Em Guimarães há lojas que já 
vendem alguns destes produtos, mas 
também há uma variada gama de 
produtos em lojas online especializadas. 
É só procurar. E lembre-se: comprar local 
também é bom para o planeta. E se os 
presentes descansam aos pés da árvore 
de Natal, também há escolhas mais 
ecológicas que poderá pôr em prática 
na decoração da quadra. As luzes que 
se assemelham a um cachecol colorido, 
penduradas por todo o pinheiro, não 
precisam de ficar sempre acesas: caso 

não esteja ninguém em casa ou até 
quando estiverem todos a dormir, não 
há necessidade de todo aquele consumo 
energético. E as lâmpadas também 
poderão ser mais eficientes e de menor 
consumo. Já no que diz respeito às 
decorações, por que não optar por algo 
feito em casa, com recurso a materiais 
que já não usa? As rolhas de cortiça, 
devidamente dispostas, podem dar 
origem a uma grinalda (para também 
usar nos próximos anos, claro). E se não 
tiver um pinheiro, porque não utilizar 
fotografias antigas e dispô-las na 
parede, seguindo o formato da árvore 
de Natal.

Ainda no que diz respeito aos presentes 
— evite comprar papel de embrulho, 
laços e sacos. As páginas das revistas 
e jornais que vão ficando por casa 
podem ter outra vida: utilize-as para 
embrulhar os presentes que pretende 
oferecer este Natal. E pode evitar o uso 
de fita cola utilizando cordões, fios de 
algodão e velhos tecidos que estejam 
perdidos por casa. Outra alternativa é 
fazer a troca da fita cola de plástico para 
a de papel, já disponível em várias lojas 
online. Se tiver sacos de anos anteriores 
suficientemente funcionais, por que 
não lhes dar uma nova vida? As opções 
são mais do que muitas. Por fim, o 
desafio maior: ser sustentável à mesa. 

Os transportes também entram na ca-
lha. Compras online são recomendáveis. 
Boleias também, caso prefira ir às lojas: 
pode sempre combinar um dia com 
amigos ou família para o fazer, evitando 
o uso desnecessário (e solitário) do seu 
veículo. Tem uma bicicleta? Também 
pode utilizá-la para se deslocar nas 
compras de Natal. 

Natal é sinónimo de fartura e comida 
que sobra para os dias seguintes, mas 
o desperdício associado à quadra é 
inegável. Por isso, quando estiver a 
preparar a ceia e o almoço, faça uma 
lista de compras com os produtos 
absolutamente indispensáveis e evite 
produtos demasiado embalados: a 
melhor proteção das frutas e legumes 
não é o plástico, mas sim as suas 
próprias cascas. Os produtos podem 
ser adquiridos no comércio local. 
Em Guimarães, já há algumas lojas 
de produtos biológicos, de origem 
100% biológica e integrados em 
redes de comércio justo. Quanto 
aos fritos, recolha o óleo alimentar e 
entregue-o num ponto de recolha. E, 
já sabe, reutilize ao máximo e recicle 
corretamente. 
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A prevalência de obesidade infantil, 
nas últimas décadas, aumentou para 
valores preocupantes em todo o mun-
do, incluindo Portugal, sendo já consi-
derada um problema de saúde pública. 
Portugal encontra-se numa das posi-
ções mais desfavoráveis do panorama 
europeu, apresentando mais de meta-
de da população com excesso de peso 
e é um dos países europeus em que 
a prevalência da obesidade é maior. 
A realidade portuguesa aponta para 
uma prevalência de excesso de peso, 
em crianças dos 7 aos 8 anos de idade, 
de 31,5% para as crianças do sexo 
masculino e de 36,2% para as crianças 
do sexo feminino.

As doenças associadas ao excesso 
de peso e à obesidade são a princi-
pal causa de mortalidade no mundo, 
representando 63% de todas as mortes 
em 2008. A relação entre o excesso 
de peso e obesidade e o risco aumen-
tado de ocorrência de outras doenças 
verifica-se também em idade pediátrica 
e constitui um fator de risco importante 

de morbilidade e mortalidade. 
A obesidade infantil está associada a 
várias comorbilidades como a hiper-
tensão arterial, dislipidemia, inflamação 
crónica, hiperinsulinemia, problemas 
ortopédicos, síndrome do ovário poli-
quístico, síndrome da apneia obstrutiva 
do sono, doenças cardiovasculares. 
Para além destas comorbilidades, as 
crianças que apresentam obesidade 
na entrada da adolescência têm maior 
probabilidade de se manterem obesas 
ao longo da vida. 

Um estilo de vida sedentário e o consu-
mo de alimentos de elevada densidade 
energética e baixo valor nutricional são 
dois fatores apontados como os fatores 
etiológicos mais importantes responsá-
veis por as taxas crescentes da preva-
lência de excesso de peso e obesidade. 
Também os fatores culturais, genéti-
cos, ambientais e económicos estão 
associados ao desenvolvimento da 
obesidade. A atividade física representa 
um fator importante no desenvolvimen-
to de obesidade, já que uma reduzida 

ARTIGO DE OPINIÃO

OBESIDADE INFANTIL
UM PROBLEMA REAL
TEXTO: DR. RUI VAZ • FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

atividade física correlaciona com peso 
corporal excessivo. 

No âmbito da Cidade Europeia do 
Desporto 2013 participei num estudo 
transversal que pretendia definir a 
prevalência de excesso de peso em 
crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico de 
Guimarães e comparar com os valores 
de referência nacionais e europeus.
Nesse estudo conseguimos concluir 
que mais de 40% das crianças incluídas 
apresentavam excesso de peso, sendo 
urgente implementar medidas e es-
tratégias para combater esta situação. 
Mostrou que apenas 20% das crianças 
pratica uma modalidade desportiva 
60 a 120 minutos por semana e que 
metade das crianças com excesso de 
peso referiu nunca ter praticado uma 
modalidade desportiva ou não praticar 
mas já ter praticado.

De acordo com as recomendações da 
Organização Mundial Saúde, as crian-
ças e jovens com 5-17 anos deveriam 
acumular pelo menos 60 minutos de 
atividade física moderada a vigorosa 
diariamente. 

Apesar da alta prevalência de excesso 
de peso em Guimarães, é inferior aos 
últimos dados relativos à prevalência 
de obesidade infantil em Portugal. É 
essencial procedermos a uma modifica-
ção de comportamentos quanto à dieta 
e à atividade física. 

Terá que haver um esforço conjunto das 
entidades responsáveis pela divulgação 
dos benefícios associados à prática 
regular de atividade física e a criação de 
incentivos para a prática de atividade 
física, colocando os pais e a escola num 
papel de destaque na educação alimen-
tar das crianças. 

Será necessário tomar decisões e 
implementar medidas que contribuam 
para a qualidade de vida e para a saúde 
da população com a ajuda dos nutricio-
nistas e outros profissionais de saúde, 
das autarquias, da família, da escola e 
dos clubes desportivos.

Agir agora para mais tarde colher os 
frutos, pois as crianças de hoje será os 
adultos de amanhã…
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A Triunfo Sólido é uma oficina sediada 
em Mascotelos (junto à Capela de Santo 
Amaro), e especializada em reparação 
de automóveis.

Consciente de que para escolher uma 
oficina automóvel as referências de con-
fiança são fundamentais e determinan-
tes, a Triunfo Sólido, tendo surgido em 
2014, consolidou já a sua presença neste 
mercado alicerçando a sua atividade 
numa equipa composta por profis-
sionais competentes, mecânicos com 
vários anos de experiência, e também 
equipamentos modernos, sofisticados e 
adequados, de modo a conseguir dar a 
melhor resposta aos clientes nas repara-

ções dos seus automóveis. 
Nesta época dos sistemas automóveis 
altamente complexos, a aposta na 
formação constante tornou-se também 
essencial, algo que ocorre desde sempre 
na Triunfo Sólido.
Se está com um problema com o seu 
carro e necessita que um profissional 
o veja, a Triunfo Sólido pode ajudá-lo, 
oferecendo-lhe um serviço com a me-
lhor relação qualidade/preço. Seja para 
pequenas reparações, como substituição 
de lâmpadas ou carregamentos de ar 
condicionado, mudanças de óleo, filtros 
ou calços de travão, ou para interven-
ções de maior significado, como revisões 
completas, trabalhos de chaparia, ou até 

reconstruções praticamente completas 
em veículos sinistrados, na Triunfo Sólido 
a qualidade do serviço prestado está 
assegurada, bem como o cumprimento 
satisfatório dos prazos estabelecidos. 
Nesta oficina, a simpatia que é oferecida 
a todos os clientes tornou-se também 
uma das imagens de marca.

Para a manutenção e reparação da sua 
viatura, confie na Triunfo Sólido. Pode 
estar confiante de que o seu carro ficará 
nas melhores mãos.

Marque a reparação do seu veículo e 
tenha a garantia de um atendimento 
personalizado e um trabalho perfeito.

TRIUNFO SÓLIDO
O SEU AUTOMÓVEL EM BOAS MÃOS

MECÂNICA GERAL, MECÂNICA ESPECIALIZADA, ELECTRICIDADE AUTO,
CHAPARIA E PINTURA COM ESTUFA
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Rua de São Vicente, Santo Amaro - Guimarães
triunfosolido@hotmail.com  •  253 557 340
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O RÉVEILLON NA CIDADE BERÇO É CONVIDATIVO, HÁ MÚSICA A EXTRAVASAR CENTRO HISTÓRICO 
FORA E A ANIMAÇÃO SEGUE ATÉ ÀS TANTAS. AINDA ASSIM, HÁ SEMPRE QUEM QUEIRA USAR A DATA 

COMO DESCULPA PARA UMA “ESCAPADINHA” — ROMÂNTICA, DE AMIGOS OU FAMILIAR. POR ESSE 
MOTIVO, REUNIMOS TRÊS DESTINOS QUE SE ENCAIXAM EM QUALQUER UMA DESSAS CATEGORIAS E A 

MENOS DE 2 HORAS DE VIAGEM DE CARRO. SEGUIMOS VIAGEM? 

UMA PASSAGEM DE ANO AQUI AO LADO
(E A MENOS DE DUAS HORAS)

REVEILLON

FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

VIGO

A cidade mais movimentada da Gali-
za abre-se ao mar e à ria e à azáfama 
citadina. Em Vigo, fundem-se as lições 
e tradições dos ancestrais com as ino-
vações do presente. Apenas à distância 
de uma hora e meia de carro a partir de 
Guimarães, Vigo constitui-se como uma 
boa aposta para o réveillon. A média 
de preços dos quartos, para a altura 
da passagem de ano, é de 150 euros. 
Opções não faltam, entre a Churruca, o 
centro histórico e a Praça América, o epi-
centro da noite. Caso viaje com tempo, 
aproveite para visitar as Ilhas Cíes.  

AVEIRO

E se a ria continua a inspirar o crescimen-
to de regiões, nada melhor do que entrar 
em 2020 em Aveiro. A Câmara Municipal 
promove a passagem de ano no centro 
da cidade, com palcos para DJs, fogo 
de artíficio e iluminação nas fachadas 
de Arte Nova. Para fazer jus à alcunha 
de “Veneza portuguesa”, um dos DJs 
marcará o compasso do réveillon a bordo 
de um barco moliceiro. Até 300 euros é 
possível conseguir reservar dois quartos, 
mas há preços para todos os gostos — do 
mais caro ao mais barato, entre hotéis de 
4 estrelas e guesthouses. 

GERÊS

Mais perto está a vila do Gerês e as 
zonas circundantes, integradas no Par-
que Nacional Peneda-Gerês. O destino 
perfeito — e a pouco mais de uma hora 
— para relaxar e entrar em 2020 em 
comunhão com a natureza. Há aldeias 
que parecem ter sido encapsuladas no 
tempo, como a de Pitões das Júnias ou 
a de Brufe. Alguns alojamentos têm já a 
sua capacidade esgotada, mas existem 
outras opções com preços para todas 
as carteiras, mas, por norma, ultra-
passam os 200 euros — pelo menos 
aqueles destinados a famílias..
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Largo Navarro de Andrade 15, 4800-160 Guimarães  •  Tlm: 966 334 963
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Conhecida pelos chineses como o elixir 
da saúde, é uma bebida milenar obti-
da pela fermentação do chá, preto ou 
verde e açúcar. Após a fermentação a 
Kombucha transforma-se numa be-
bida gaseificada repleta de vitaminas, 
enzimas, probióticos e ácidos com muitos 
benefícios para a saúde. Historicamente a 
Kombucha era a bebida consumida pelos 
Samurais antes das batalhas, o que me-
lhorava a força e o vigor físico. A Kombu-
cha Camélia, produzida em Guimarães, a 
única fábrica de Kombucha com produ-
ção 100% biológica no norte do país, é 
uma bebida feita a partir da fermentação 
de chá com açúcar, através da planta 

Camellia Sinensis. Esta é fermentada por 
um processo conhecido como “symbiotic 
culture of bacteria em yeast” (SCOBY). É 
uma bebida probiótica e antioxidante, rica 
em vitaminas C, K e do complexo B.

Após a fermentação, na Kombucha Ca-
mélia são adicionadas frutas orgânicas, 
lúpulos, ervas, todos na forma in natura 
ou minimamente processados. A própria 
fermentação, a seleção e a combinação 
dos ingredientes formam naturalmente 
os sabores e aromas da bebida, deli-
ciosos e inusitados. Não são utilizados 
aditivos alimentares, como conservantes, 
aromatizantes e corantes.

SABE O QUE É A KOMBUCHA? 

A Kombucha Camélia está disponível 
atualmente nas versões Original, Uva 
ou Gengibre, havendo a intenção de 
serem acrescentados ao leque sabores 
sazonais.

A Kombucha Camélia é produzida em 
Guimarães, no Edifício da Fábrica Asa, 
e está disponível em vários pontos 

de venda da cidade berço, sobretudo 
ervanárias e restaurantes vegetaria-
nos. A Kombucha Camélia tem como 
distribuidora na zona Norte também 
outra empresa vimaranense, o Atelier 
Doce e Saudável. Apesar do surgimento 
recente da empresa, e desta parceria, 
foi já iniciado o processo de expansão 
para todo o território nacional.

São já vários os benefícios asso-
ciados ao consumo de Kombu-
cha. Uma vez que é uma bebida 
probiótica, a principal vantagem 
prende-se com o facto de ajudar 
o trânsito intestinal, na regulari-
zação da prisão de ventre. Ajuda 
a reforçar o sistema imunitário, 
por isso nesta altura do ano é 
uma excelente aposta para evi-
tar as gripes e constipações. 
Após uma toma prolongada de 
antibiótico é bom também ingerir 
Kombucha para melhorar o 
funcionamento do fígado. Sendo 
rica em antioxidantes, a Kom-
bucha protege ainda o corpo 
do efeito oxidativo dos radicais 
livres. A Kombucha ajuda os 
atletas numa recuperação mais 
rápida após o treino intenso. 
Aconselha Kombucha Camélia? 
Sim, claro. Porque respeita todos 
os processos naturais da fer-
mentação e não adicionam CO2 
na produção, o traço frisante é 
natural do processo de fermen-
tação. Para além de que todo o 
processo da Kombucha Camélia 
é 100% Biológico.

É recomendado para pessoas 
que tenham problemas a nível 
intestinal. O uso diário de Kom-
bucha, durante cerca de 15 dias, 
parece ter um efeito benéfico 
na regularização do trânsito 
intestinal. É, como disse também, 
ótima para atletas para acelerar 
o processo de recuperação pós 
esforço físico intenso. Quanto a 
contraindicações, a única sugeri-
da até ao momento é relaciona-
da com a ingestão por parte de 
grávidas e lactentes.

TÂNIA TINOCO NUTRICIONISTA
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Braga é o distrito onde, em média, a 
internet móvel atinge maior velocidade 
em todo o País, já outros não chegam 
a valores de dois dígitos.

Os smartphones de cerca de 35 mil 
utilizadores têm andado em ação com 
a aplicação QualRede, e revelam, mais 
uma vez, quem é o campeão da quali-
dade e da velocidade da net móvel em 

NET MÓVEL
UM PAÍS A DIFERENTES 
VELOCIDADES

ESPAÇO DO CONSUMIDOR

FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

Serviço de Picheleiro
Instalação de Gás - Reparação de Caldeiras

Rua dos Bons Ares, 718 - 2º Dto. São Torcato 4800-865 Guimarães
Tlm: 919 526 315  |  ruimfribeiro@gmail.com

território nacional. A Vodafone mantém 
a liderança, seguida pela MEO e com a 
NOS em terceiro. A pontuação de cada 
operador é calculada a partir da medi-
ção da velocidade média de download e 
de upload e dos resultados do desem-
penho na reprodução do YouTube e da 
navegação web.

As medições estão dependentes da 
colaboração dos consumidores, pelo 
que agradecemos a todos os que têm 
ajudado a construir o mapa disponível 
na app e no nosso site.

Ao analisarmos os valores médios de 
download, verificamos que é no Norte 
e no Centro do País que encontramos 
a maior diferença de valores: Braga é o 
distrito mais rápido, com uma velocida-
de média de 28,1 Megabits por segundo 
(Mbps) e Vila Real, Portalegre e Santa-
rém os mais lentos, com 10 Mbps.

A diferença de valores também pode 
ser encontrada dentro de um mesmo 
concelho. Por exemplo, em Guimarães, 
segundo os dados obtidos, os clientes 
da Vodafone conseguem usufruir de 
uma velocidade média de 35, 2 Mbps, 
quem optou pela MEO não vai além de 
19,0 Mbps (em média) e os clientes da 
NOS dispõe de uma velocidade média 
de 13,8 Mbps. No entanto, alertamos 
para a existência de variações dentro 
de uma mesma localidade, há zonas 
onde os três operadores apresentam 
valores muito próximos, mas outras há 
onde existem diferenças substanciais. 
A velocidade de download deverá ser 
superior a 10 Mbps, para permitir uma 
experiência de utilização confortável, 
mas ainda há muitos concelhos longe 
dos dois dígitos.

Se pensa mudar de operador ou se 
apenas quer saber se o seu é o mais 

veloz, use a aplicação QualRede e des-
cubra a qualidade das redes móveis nas 
zonas que costuma frequentar. Depois 
de instalada, o consumidor decide onde 
e quando analisar a rede. No final, ob-
tém o resultado para o operador usado, 
mas também a comparação com os 
existentes na mesma zona.

Esta funcionalidade de "barómetro" 
permite aceder aos resultados da qua-
lidade das redes móveis no País. Inclui 
o resultado global por operadora, além 
de outros indicadores que mostram os 
pontos fortes e fracos de cada uma. Os 
dados do mapa são calculados e atuali-
zados regularmente. 

Sendo uma app colaborativa, quanto 
mais pessoas a usarem, mais completa 
será a informação. Por isso, use e divul-
gue a aplicação QualRede entre amigos 
e familiares.

Para este e outras questões poderá 
contactar-nos presencialmente na Ave-
nida Batalhão Caçadores 9 em Viana do 
Castelo, através do 258821083 ou pelo 
email deco.minho@deco.pt.
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Av. Dom João IV, nº 578, 4810-534 Guimarães

253 522 972  |  916997585 (Whatsapp)

Restaurante | Take away
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OS LIVROS TÊM MUNDOS DENTRO

A CONTADORA DE FILMES, 
HERNÁN RIVERA LETELIER
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
Como lá em casa o dinheiro andava a 
cavalo e nós a pé, quando chegava a 
Mina algum filme que o meu pai - só 
pelo nome do actor ou da actriz princi-
pal - achava que era bom, juntavam-se 
as moedas uma a uma, à justa para 
o bilhete, e mandavam-me ir vê-lo. 
Depois, à vinda do cinema, eu tinha de 
o contar à família reunida em pleno na 
divisão do living.

O Natal tem o condão de aquecer e 
iluminar um dos meses mais frios e 
sombrios do ano. Ao longo do tempo, 
foi deixando escorregar o manto reli-
gioso, para adoptar uma veste cada vez 
mais transversal a qualquer cultura, ou 
religião. Hoje, cristãos ou não, quando 
falamos em  Natal, somos assaltados 
por um aglomerado de imagens men-
tais que povoam o nosso imaginário – 
agora – quase universal, de uma forma 
inata.

Não me identifico com nenhuma reli-
gião, em particular. A minha raiz está 
profundamente conectada com uma 
espécie de espiritualidade pagã, que 
remonta ao nascer da terra. A minha 
alma é latina, os meus pés são descal-
ços e o meu Natal é a expressão mais 
visível e concentrada dos valores que 
mais prezo. 
Natal é partilha. Natal é altruísmo. Natal 
é casa. Natal é uma família, em torno de 
uma mesa. Natal é calor humano. Natal 
(também) é América Latina.
Natal pode (e deve ser!) um conto.

A Contadora de Filmes reúne todos 
esses ingredientes, num dos meus 
cenários predilectos.
Em menos de 100 páginas, somos 
encorajados a sonhar (porque Natal 
também é sonho), enquanto a pequena 
María nos leva pela mão, dando-nos 
a conhecer a sua povoação, em pleno 

deserto chileno, onde a fome chega 
sempre mais rápido do que o dinheiro, 
mas, felizmente, é vencida pela imagi-
nação. 
Quando o seu pai se vê impossibilitado 
de ir ao cinema, na sucessão de um 
acidente, a pequena María é nomeada 
como “contadora de filmes” da família. 
Sempre que conseguissem reunir di-
nheiro para um bilhete de cinema, a sua 
função consistiria em ir assistir àquele 
pedaço de sonho, projectado na tela 
mágica e replicar, da forma mais ex-
pressiva possível, tanto a história, como 
todas a emoções transmitidas. Cedo, os 
seus dotes de representação ganharam 
fama, alargando o seu público a toda a 
aldeia…

Perguntam-se se esta história se passa 
no Natal? Não. Mas não me ocorreu 
nada de mais natalício para partilhar 
convosco. Afinal, o Natal não está cir-

www.smiity.com
info@smiity.com

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

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

Download Gratuito:

CIDADES INTELIGENTES
SÃO CIDADES INTERACTIVAS

cunscrito a uma baliza temporal. Natal 
é sempre que o sentirmos.
Natal é (também) uma pequena “faze-
dora de ilusões”, que incita ao sonho 
(essa poderosa força motriz).

Nota – Desafio-vos a contar o nº de 
vezes que repeti a palavra “Natal”, ao 
longo do texto. Sim, foi uma repetição 
propositada. Afinal, existe algum sinóni-
mo à altura?
(Bem me parecia.)
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www.smiity.com
info@smiity.com

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

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

Download Gratuito:

CIDADES INTELIGENTES
SÃO CIDADES INTERACTIVAS
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A CIDADE DE GUIMARÃES ACOLHEU, NO PASSADO DIA 23 DE NOVEMBRO NO AUDITÓRIO DA 
UNIVERSIDADE DO MINHO, A GALA DE ENCERRAMENTO DA ÉPOCA DESPORTIVA DE 2019 DA 

ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO DO MINHO.

GALA DA ASSOCIAÇÃO
DE CICLISMO DO MINHO

CICLISMO

FOTOGRAFIAS: DIOGO ALMEIDA

A Federação Portuguesa do Ciclismo 
elegeu o momento para entregar a 
distinção de Sócio Honorário aos fami-
liares de Casimiro Coelho Lima (primeiro 
Presidente da ACM) e homenagear as 
entidades com 25 ou mais anos de orga-
nização de provas de ciclismo no Minho.

Na 11ª edição da Gala da ACM foram 
homenageados os atletas minhotos 
que se sagraram Campeões Nacionais 
em 2019 e que conquistaram resultados 
de relevo a nível internacional. De igual 
modo, entregues os prémios finais do 
Campeonato do Minho de Ciclismo de 
Estrada, Campeonato do Minho de BTT 
XCO, Campeonato do Minho de BTT DHI, 
Campeonato do Minho de BTT XCM e 
das Taça do Minho de Ciclismo de Estra-
da e de BTT XCO.

O programa da Gala incluiu vários mo-
mentos de animação.
Instituição de Utilidade Pública e repre-
sentante no Minho da Federação Portu-
guesa de Ciclismo (entidade detentora 
do Estatuto de Utilidade Pública Despor-

tiva), a Associação de Ciclismo do Minho 
(www.acm.pt) foi fundada em 1977 e é 
uma associação sem fins lucrativos que 
tem como objeto a promoção e regula-
mentação do ciclismo, nas suas diversas 
vertentes, em toda a região do Minho 
(distritos de Braga e Viana do Castelo).
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ENTREVISTA

FERNANDO
CAPELA MIGUEL

NÃO NASCEU VIMARANENSE, MAS TORNOU-SE NUM. ALIÁS, 
FERNANDO CAPELA MIGUEL CHEGOU A GUIMARÃES COM 26 DIAS. 
FILHO DE PAIS ALGARVIOS, O PROFESSOR, ANIMADOR CULTURAL 
E GESTOR DE PROJETO RECORDA UMA VIDA EM QUE A MAIOR 
BANDEIRA FOI — E SEMPRE SERÁ — A DA LIBERDADE.   

© JOÃO BASTOS
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FERNANDO CAPELA MIGUEL NÃO É HOMEM DE USAR "CARTÕES QUE SE PÕEM NA PAREDES PARA SAIR 
DINHEIRO". TEM TELEMÓVEL, MAS NÃO SE ESBARRA "EM CANDEEIROS". PREFERE A LUZ DA LIBERDADE. 

E ESSA, DIZ, É O SEU PARTIDO. 

Descobri que, afinal, não é 
vimaranense… 

Sou vimaranense! A questão é essa: 
não interessa o sítio onde nascemos, 
interessa o sítio que escolhemos 
para viver. Já o Sancho dizia isso 
ao Afonso Henriques. Isso é um 
complexo vimaranense. Interessa 
onde escolhemos viver, partilhar, criar 
relações, conhecer pessoas, fazer 
amigos. Vim para cima com 26 dias. 
Fui feito ali na Alameda, que era mais 
cidade do que o centro da cidade. O 
meu pai veio de Lagoa, a minha mãe de 
Portimão. O meu pai encontrou um sítio 
para trabalhar aqui, vinha ganhar 17 
vezes mais do que ganhava em Silves. 
Estava a pensar emigrar para o Brasil, 
veio para cá. 

O que começou por fazer em 
Guimarães? 

Comecei por ir à escola primária. Uma 
escola muito interessante, a de São 
Francisco. Entretanto desapareceu. 
Influenciou pelo menos três gerações 
e ainda hoje nos encontramos na 
primeira quinzena de outubro, sempre. 
Ganhamos amizade muito interessante, 
independentemente das diferenças 

sociais, opções políticas ou religiosas. 
O que importa é a camaradagem. As 
asneiras, as coisas boas que fizemos 
durante esse período. 

Recorda-se de muitas? 

Claro, claro. Mas essas situações são 
para recordar quando estamos juntos, 
não em situações particulares! (risos)

Mas, da infância, algumas brincadeiras 
pela cidade que possa contar? 

Olhe, por exemplo, as corridas que 
tínhamos de fazer para convencer e 
arranjar para o Borges nos libertar para 
tocarmos ao sino, tínhamos de subir à 
torre. Lembro-me de uma freira com 
uns olhos lindos, azuis, uma freira muito 
bonita que, para nós, era um autêntico 
anjo. Ela cantava na missa e muitas 
das vezes ia à igreja espreitar só para 
a ver cantar. Era a nossa enfermeira, 
também. Quando dávamos cabo 
dos joelhos a jogar à bola no recreio, 
tínhamos de ir à enfermeira. São 
algumas imagens dessa época. 

E quem é o Fernando Capela Miguel? 

O Fernando Capela Miguel é um 

"AINDA NÃO FIZ NADA. 
O QUE EU FIZ É UMA GOTA NUM OCEANO 

EXISTENCIAL"
TEXTO: ELISEU SAMPAIO • FOTOGRAFIAS: JOÃO BASTOS

cidadão que tem um grande orgulho 
de ser vimaranense. Que tem noção 
de que a sua cidade é extremamente 
polémica e que merecia mais 
oportunidades. Que vive momentos 
extraordinários de mudança, mas que 
ainda não é assumida por todos, há 
muita gente que vive na sombra da 
boa memória, mas também da má 
memória. É uma região que vive muito 
de bairrismos doentios. Atualmente 
está melhor. Mas prende-se muito com 
mitos, muitos desses falsos, criados 
de propósito para manipular o próprio 
conhecimento que as pessoas deviam 
ter. Precisávamos de fazer atualizações 
à nossa história. A gente diz “o rei de 
Guimarães”. E o rei de Guimarães não é, 
como toda a gente pensa, o D. Afonso 
Henriques, mas sim o D. João I. Como é 
que agora se muda uma comunidade 
que vive à sombra do rei e do mito 
construído e se diz que o Afonso 
Henriques não é o rei de Guimarães? 

Como é que isso afeta o território? 
 
Parecendo que não, os mitos 
manipulam aquilo que pode ser 
a verdade que ajuda a andar em 
direção ao futuro com mais ou menos 
pressa. O nosso território precisa de 
transformações urgentes. Senão, 
vai parar no tempo e acomodar-
se no presente. E isso paga-se no 
futuro. Há três exemplos a nível de 
desenvolvimento local. O primeiro 
é o da mobilidade urbana. Ou os 
nossos políticos pensam naquilo que 
é o trânsito e os acessos à cidade e 
como é que se circula nesta terra ou 
então, no prazo de três anos, estamos 
completamente parados no tempo. 
Neste momento, temos a primeira 
circular que ainda não está acabada e 
já devíamos estar a terminar a segunda, 
que devia ligar as vilas que pertencem 
ao território. Isto é pensar o futuro. 

E quais as outras? 

Numa outra até estamos bem. 
Demasiado bem, até. Ultrapassamos 
aquilo que tem que ver com a cultura. 
Temos coisas a mais, podemos dizer. 
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Isto tem a ver com o perfil do nosso 
território: não foi preciso chegar a 
municipalização cultural para termos 
atividade cultural, não foi preciso 
chegar a Capital Europeia da Cultura 
para a partir daí fazer-se cultura. Já 
existia. Tínhamos 372 associações 
que ao longo dos tempos fizeram 
atividade cultural. Este concelho era 
pródigo nas dinâmicas culturais, mas 
não estavam organizadas. Agora, 
estão municipalizadas. O município, 
neste sentido, e este em especial, 
o atual, tem feito um planeamento 
conjugado com associações que tem 
permitido consertar alguns assertos 
socioculturais que eram necessários. 
Depois, outra das carências é o 
trabalho social. São capazes de me 
dizer: “Ah, mas isso é em todo o 
lado!” Está bem, mas eu interesso-me 
pelo meu território… tem-se feito um 
trabalho nesse sentido, mas temos 
muitas diferenças. Precisávamos que 
se fizessem parcerias com alguns 
construtores para construir bairros 
sociais, em vez de casas com os 
preços brutais que se estão a fazer. 
Esta cidade não vai ter só gente 
que pode pagar apartamentos com 
os preços que se fala. Precisamos 
de bairros para a classe média. E, 
depois, o exagero em opções no 
que diz respeito com modalidades. 
A relação que temos com o futebol 
nos dias de hoje é uma doença. Não 
é uma prática desportiva. Futebol 
não é rei, para muita gente é, mas é 
para quem não conhece mais nada. 
Mas quando olho para as dezenas 
de jovens na academia de ginástica 
aqui em Guimarães, que é muito boa 
e que precisa de andar pelas páginas 
dos jornais mais vezes… e temos 
páginas de futebol medíocre quando 
existem campeões mundiais de quatro 
e cinco e seis anos consecutivos, 
como os jovens da CERCIGUI e que 
nunca aparecem nos jornais. É uma 
injustiça. Não consigo entender como 
é que se alimentam claques, com 
as consequências que têm e com os 
prejuízos que trazem. Não precisamos 
de claques. Precisamos que esses 
jovens vistam a camisola e que vão 
ao futebol de uma forma sã e para 
respeitar a competição. Quando o 
adversário marca e é um bom golo, 
deve ser aplaudido e não tratado 
abaixo de cão. Ao nível da cidadania, 
há muito a ensinar e há muito a 
aprender. Nunca tive cartão de sócio, 
nem de partido político, sequer. Acho 
que a relação, quer com um quer com 
outro, nunca é saudável.

E porque é que nunca teve nenhuma 
filiação política? Ou partidária?

Quem fez Abril teve formação político-
ideológica. Participamos no quotidiano da 
revolução. O meu partido é a liberdade. 
Foi isso que eu vivi na rua com o 25 de 

“A RELAÇÃO 
QUE TEMOS 
COM O 
FUTEBOL NOS 
DIAS DE HOJE É 
UMA DOENÇA”

Abril. Nós, que tivemos a oportunidade 
de vivê-lo, temos memórias únicas. Um 
dos mestres de Abril acabou de morrer. 
Presto-lhe aqui a minha homenagem, 
José Mário Branco. Quiseram apagá-lo da 
memória de Portugal. É uma das figuras 
incontornáveis, quer da cultura quer da 
defesa e da grande sementeira que é a 
de Abril: a liberdade, o livre pensamento, 
o critério, o desejo de se fazer melhor 
e de defender a dignidade humana. 
Quando se começaram a organizar os 
interesses, já o Zé Mário Branco estava 
a criticá-los. Foi ele o primeiro a ter um 
instrumento cultural e musical proibido 
em Abril. Chamava-se “FMI”. Hoje, as 
gerações mais novas deveriam ouvir 
mais novas. Estão a perder a grande 
oportunidade de existir porque não têm 
opinião. Hoje, cada vez mais, temos 
menos liberdade. Até porque as próprias 
invenções não estão ao serviço da 
condição humana, mas sim de grupos 
organizados. Basta termos um aparelho 
nas mãos para não termos liberdade 
nenhuma. Toda a gente sabe onde 
estamos. Com um cartãozinho de colocar 
na parede para deitar dinheiro fora, toda 
a gente sabe das finanças de toda a 
gente. A liberdade está subjugada. Eu 
não tenho cartão nenhum. Pelo menos 
aí não sou controlado. Tenho telemóvel, 
mas não ando a esbarrar-me contra 
os candeeiros. Só o utilizo quando é 
necessário. 

Estamos a caminhar para onde? 

Para uma civilização muito mais 
elitista. Mais avançada, mas, em 
alguns segmentos, com muito menos 
consciência e menos respeito pela 
condição humana. E isso vê-se em 
coisas tao simples como a saúde, as 
relações humanas, familiares.

Politicamente, em que área se sente 
mais identificado? 

Ó meu caro, eu espero que ninguém 
duvide que sou um indivíduo de 

esquerda! Esquerda moderada. Não 
sou radical nem de manifestações. Essa 
fase já a passei, nos meus 20, até aos 
30 anos. Gosto de refletir escrevendo, 
hoje. Eu combato os exageros 
impróprios de uma civilização de 
qualidade praticado pelo mercantilismo, 
pelas multinacionais e pelo capitalismo 
selvagem. 

Num estudo recentemente publicado 
há duas questões que são apontadas 
à democracia portuguesa, que 
está bem posicionada, mas há dois 
problemas identificados: falta de 
participação nas eleições e a pouca 
participação da sociedade civil na 
coisa pública. 

Há duas questões que justificam esse 
resultado. E posso falar porque tenho 
40 anos de ensino a vários níveis. Há 
gente que não sabe o que é democracia, 
que se identificam com os maus 
momentos tirânicos. Não sabem o que 
é a tolerância, a inclusão. Identificam-
se com extremismos. A seguir a Abril 
tivemos alguma participação das 
comunidades, como os bairros sociais, 
as creches populares. Logo depois, 
apareceram interesses organizados e 
que tiraram esse direito de participação. 
Depois, outro problema é aquilo que 
é a educação para a cidadania. É uma 
carência extraordinária. 
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Chegou a haver esta disciplina na 
escola, mas, logo depois, foi substituída, 
porque achavam que não era 
preciso. Foi substituída pela religião, 
indevidamente. A nossa escola pública 
é laica. A igreja tem uma grande força e 
conquistou espaços no nosso país. 

Mas fale-me, então, um pouco do seu 
percurso profissional. 

Em Portugal, fiz parte dos primeiros 
animadores socioculturais. E na década 
de 80 fui para França para o Instituto 
Nacional de Educação Popular fazer o 
curso de animador cultural. Trabalhei 
cá muitos anos na secretaria de Estado 
de educação e juventude. Depois, fiz, 
na Universidade do Minho, o curso de 
Educação para o Desenvolvimento, para 
fortalecer conteúdos. Sou um técnico 
de desenvolvimento cultural. Trabalhei 
muitos anos da educação de adultos, 
deram-me um autêntico curso de 
educação superior. A primeira turma que 
tive era constituída por 14 reformados 
da indústria do calçado de Guimarães. 
Toda a turma continuou a estudar e 
pelo menos seis ou sete fizeram o 9.º 
ano, dois ou três fizeram o 12.º ano e um 
inscreveu-se em Direito na Universidade 
de Coimbra. Está a ver que se pode 
aprender, como eles diziam, até morrer. 
Ou morrer sem nada saber. Assim diz 
o povo. Esta condição da educação 
permanente deveria manter-se viva. 

O Capela Miguel é muito conhecido 
em Guimarães pela sua ligação ao 
associativismo. Pode falar um pouco 
sobre isso? 

O meu avô era republicano e foi ele 

quem me influenciou nas minhas 
opções primárias. E sempre me ensinou 
que os espaços coletivos eram os 
melhores para a nossa existência. Os 
espaços coletivos primordiais são as 
associações. É nelas que a diversidade 
dos cidadãos se encontra. E eu, com 
sete anos, ia pela mão do meu pai para 
uma associação chamada Ritmo Louco, 
que passou a ser o Círculo de Arte e 
Recreio. E foi uma escola para mim. O 
C.A.R era uma associação republicana, 
mas eclética. Nesse sentido, e pela 
minha formação, ajudei a fazer muitas 
associações, a dar contributos para 
o desenvolvimento através dessa 
criação. Na década de 80 fiz a ÂNIMA, 
associação de desenvolvimento dos 
territórios rurais das periferias urbanas, 
que ainda hoje está aí a fazer o seu 
trabalho. No território de Guimarães, o 
meu contributo foi dado em São Torcato 
e era um dos técnicos na luta contra a 
pobreza.

Já esteve para ocupar algum cargo 
político? 

Já, mas rejeitei todos os que me foram 
propostos. Eu sou, como se diz, um 
militante de base e quero sê-lo até 
morrer. 

Escreveu à volta de duas dezenas de 
livros. A sua obra incide sobre algum 
tópico em especial? 

Os meus livros são muito diversos. 
Tenho alguns sobre contos e lendas da 
fundação, gosto de refletir as origens 
e percebê-la. Tenho história local, 
técnicas de animação, cinco de poesia, 
um de antropologia. E outro sobre 

"QUE NINGUÉM DUVIDE QUE SOU 
UM INDIVÍDUO DE ESQUERDA"

emigração. Na década de 1990 saía 
daqui em julho e ia como voluntário 
ensinar português às associações 
portuguesas em Paris.

E neste momento, o que anda a fazer?
 
Tenho dois trabalhos: o segundo 
volume do Contos e Lendas da 
Formação de Portugal e um trabalho 
sobre História, Contos e Lendas da 
Penha. Há muita gente que ainda não 
percebeu a verdadeira importância da 
Penha na nossa condição, enquanto 
povo, ao longo dos séculos. E uma 
grande obra, sobre os 80 anos do 
C.A.R.
 
O que lhe falta fazer? 

Tanta coisa. Ainda não fiz nada. O que 
eu fiz é uma gota de água no oceano 
existencial. 

Mas há algum plano próximo?
 
Gostava que me saísse uma maluqueira 
do Euromilhões e tenho um plano para 
gastar 150 milhões. Primeiro, pegava 
numa fábrica destas abandonadas 
e fazia um restaurante para quem 
não tem dinheiro para comer. Com a 
qualidade que qualquer um merece. 
Eu vivi momentos do género como 
professor: gente que chegava à escola 
sem comer, com o pai a perseguir o 
Vitória até ao fim do mundo e sem 
dar dinheiro à mãe para que houvesse 
o que comer… Não vou à bola de 
ninguém. 

O que mais o marca em termos 
culturais? Tem uma ligação muito forte 
com as Nicolinas. 

Já tive mais. As Nicolinas precisavam 
que a juventude gritasse menos e 
pensasse mais, que estudasse mais 
as origens e o papel que as festas 
desempenham. No desenvolvimento 
local, podem ser uma imagem de 
marca da qualidade da própria 
juventude com orgulho e não com 
borracheira. 

Qual a manifestação cultural mais 
importante para si, na cidade? 

Os festivais de Gil Vicente. Que 
estão subalternizados e que têm um 
programa que é tudo menos gil-
vicentino. Os CEOs da moda dizem 
que o teatro da modernidade, as 
novas linguagens, é que estão a dar. 
O teatro é para o povo e não para a 
elite. O teatro gil-vicentino foi feito 
para se dizer nas praças, nas ruas, ir 
ao encontro das pessoas. E estando 
muitas infraestruturas municipalizadas, 
as pessoas não participam, apenas 
consomem e limitam-se a aparecer. 
Está tudo organizado, pensado. E esse 
não é o melhor modelo de democracia.
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AS ATLETAS VITORIANAS ESTÃO PELA PRIMEIRA VEZ EM PORTUGAL E CONTAM À MAIS GUIMARÃES AS 
SUAS PRIMEIRAS IMPRESSÕES SOBRE GUIMARÃES E O VITÓRIA. O RACISMO, A IGUALDADE DE GÉNERO 

E O DESENVOLVIMENTO CULTURAL, ALIADO AO DESPORTO, MERECEM IGUALMENTE DESTAQUE.

ACE, SABRINA E KAISA
SÃO MUITO MAIS DO QUE BASQUETEBOL

DESPORTO

TEXTO: LUÍS FREITAS • FOTOGRAFIA: JOÃO BASTOS

ALEXUS HARRISON

O desporto é um forte aliado da 
integração social e, em Guimarães, 
há três caras novas que, aos poucos, 
vão conhecendo a cidade e a cultura 
vimaranense.

Natural de Baltimore, nos Estados 
Unidos da América, Alexus Harrison, 
jogadora de 24 anos, conta à Mais 
Guimarães que está a “desfrutar 
imenso” de estar na cidade berço, um 
local bem diferente da sua terra natal, 
onde há “muito mais pessoas e muito 
ruído”. Ace, como é conhecida entre 
as colegas, está há poucos meses em 
Guimarães, mas já procurou conhecer 
as raízes da cidade. “É muito bom poder 
compreender o local onde vivemos. 
Compreender a importância do rei para 
as pessoas. Recentemente desco-
brimos que ele foi o primeiro rei de 
Portugal”.

Disposta a fazer de tudo pelas com-
panheiras, elege Kobe Bryant, pela 
mentalidade, Len Bias, atleta formado 
na universidade de Maryland, a mesma 
frequentada por Alexus Harrison, 
que faleceu em 1986, apenas dois 
dias depois de ter sido escolhido por 
uma equipa da NBA, por overdose de 
cocaína (“se ele tivesse vivido, talvez 
o Michael Jordan não seria o melhor 
de sempre”) e Candace Parker, por ter 
ajudado a aumentar a agressividade fe-
minina dentro de campo, como as suas 
maiores influências no desporto. 

“É algo que não acontece 
só na Europa. Já aconteceu 
comigo um pouco por todo 
o mundo, onde joguei. Eu 
penso sempre que, se sou 
importante o suficiente 
para que essas pessoas 
tenham esse tipo de senti-
mento em relação a mim, 

é porque eu estou a fa-
zer algo bom. O ódio é o 
maior elogio que podemos 
receber, por isso, nunca 
devemos baixar a cabeça 
e temos que continuar a 
fazer o que sempre faze-
mos, porque não estamos 
a fazer nada de mal”.

RACISMO NO DESPORTO
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“Eu sei que, por exemplo, 
no futebol, a equipa femi-
nina americana tem tido 
resultados tremendos. Mas, 
se pegarmos nos casos 
da NBA e WNBA, não há 
tantas equipas na WNBA, 
nem tantas pessoas a 
assistir aos jogos, mas 
acho que podia haver uma 
maior igualdade nas per-

centagens de lucro para os 
atletas dos dois géneros. 
Eu não acho que as mu-
lheres que jogam na WNBA 
alguma vez irão ganhar os 
milhões que os homens 
ganham, porque não há 
tanta gente interessada e 
a assistir aos jogos, mas 
as percentagens de lucro 
deveriam ser iguais”*

EQUIDADE SALARIAL

*Os salários das jogadores da WNBA 
constituem 22% da receita da liga, 
enquanto os salários dos jogadores da 
NBA representam aproximadamente 
50% da receita da liga. O facto de os 
jogadores da NBA obterem uma fatia 
muito maior da receita, comparativa-
mente com a WNBA, demonsta bem o 
valor atribuído pelas duas organizações 
aos seus respetivos atletas.

Proveniente de Orimattila, na Finlândia, 
a jovem Kaisa, de 25 anos, está a viver a 
sua primeira experiência longe de casa. 
A jogadora vitoriana está habituada à 
tranquilidade de uma cidade sossegada, 
algo que também encontrou em Gui-
marães. “Orimattila é tão pequena que 
temos apenas uma rua principal e algu-
mas lojas. É pequena mas é uma boa 
cidade para desporto, pois temos uma 
pequena comunicada muito dedicada e 
é sempre bom voltar lá. Conheço toda a 
gente e todos me conhecem”.

Kaisa começou a jogar basquetebol aos 
seis anos, no desporto escolar, mas só 
aos 16, quando foi chamada à seleção, 
é que percebeu que queria ser jogadora 
profissional. Fã de desporto, encontrou 
no Vitória o clube ideal: “é um grande 
clube. Gosto que o clube tenha muitos 
desportos. Antes de vir pesquisei pelo 
Vitória na internet e logo ali pareceu-me 
muito bom. O clube passa uma imagem 
muito positiva”, refere a finlandesa.

“Ajuda-nos a evoluir, 
especialmente quando 
temos jogos fora de casa. 
Posso conhecer sítios 
novos, como por exemplo 
a Madeira. Desta forma 
posso conhecer melhor o 
país, porque não temos 
assim tantos dias de fol-
ga. O basquetebol pode, 
de facto, levar-me a todo 
o lado”.

CULTURA LIGADA 
AO DESPORTO

SABRINA LOZADA-CABBAGE

KAISA KUISMA

Sabrina Lozada-Cabbage, 22 anos, 
nasceu em Twin Falls, Idaho (EUA), mas 
representa a seleção do Porto Rico. 

A jogar pela primeira vez ‘overseas’, 
a poste vitoriana só tem elogios para 
Guimarães: “É uma cidade muito boni-
ta. Já visitei o castelo e é fantástico”.

A atleta de 1,88m faz da versatilidade 
a sua maior alma, descrevendo-se 

como uma jogadora “calma” dentro 
da quadra. Ser atleta norte americana, 
país que domina a modalidade, pode 
por vezes trazer alguma pressão, por 
os holofotes estarem virados para si. 
Sabrina rejeita essa ideia e revela a sua 
crítica: “ninguém coloca mais pressão 
em mim do que eu mesma. Quero sem-
pre competir e dar o meu melhor para 
poder ganhar o maior número de jogos 
possíveis”.
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A ARCAP COMEMOROU OS 18 ANOS DE EXISTÊNCIA COM UMA GALA. UMA NOITE EM QUE SE JUNTARAM 
TODOS OS QUE CONTRIBUÍRAM PARA FAZER CRESCER A ASSOCIAÇÃO

ARCAP CHEGA À MAIORIDADE
E CELEBROU COM UMA GALA

18º ANIVERSÁRIO

FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

Faz um pouco de tudo e para toda 
a gente. A Academia Recreativa e 
Cultural Amigos de Ponte celebrou, no 
passado dia 24 de novembro, o 18.º 
aniversário. A ARCAP assinalou a data 
com uma gala que contou com a pre-
sença de quem vai colaborando com a 
associação e a mantém dinâmica.

No fundo, tratou-se do culminar de um 
trajeto onde o BTT, Teatro, judo, Música, 
ambiente e ação social são apenas 
algumas das áreas onde a ARCAP está 
envolvida. Na gala de comemoração es-
teve presente, para além do presidente 
da Junta de Freguesia de Ponte, Sérgio 
Castro Rocha, a vereadora da Câmara 
Municipal Guimarães, Sofia Ferreira.

“A Academia Recreativa e Cultural 
Amigos de Ponte comemorou no pas-
sado sábado, dia 23 de novembro de 
2019, o seu 18 º aniversário. A todos os 
dirigentes, associados, colaboradores 
e demais amigos, os nossos parabéns! 
Ponte não para e a ARCAP também 
não”, lê-se numa nota da Junta de Fre-
guesia nas redes sociais. A cerimónia 
contou com performances e entrega de 
galardões.
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GUILHERME PEIXOTO PEDIU AO PAPA PARA BENZER OS AUSCULTADORES. A HISTÓRIA DE UM “PADRE 
DJ” DE GUIMARÃES QUE REERGUEU UMA PARÓQUIA DEVIDO AO AMOR PELA MÚSICA.

DAR VIDA A UMA PARÓQUIA E,
PELO MEIO, CONHECER O PAPA

MÚSICA

FOTOGRAFIA: DIREITOS RESERVADOS

É conhecido como “padre DJ”. Epíteto 
que pode causar alguma estranheza, 
mas Guilherme Peixoto é expedito a 
explicar o afeto à música e como essa 
paixão trouxe uma nova vida a uma 
paróquia na Póvoa de Varzim. Nasceu 
em Azurém, mas é, há 13 anos, pároco 
das freguesias de Laúndos e Amorim, 
no concelho poveiro. “Tínhamos uma 
dívida muito grande para pagar. Não 
tínhamos sala de catequese, havia 
necessidade de fazer obras”, lembra o 
padre, que acabou por encontrar o me-
lhor remédio na música. Nascia assim 
o “Ar de Rock”, um espaço de convívio 
que “foi aumentando ano após ano.”

 “Começamos a fazer obras e uns con-
vívios no verão, com karaoke, e, pelo 
meio, ia passando música. Comecei a 
investigar, aprendi acerca de software 
próprio de DJ. Comprei uma mesa e fiz 
formação no Porto.” Resultado? “Con-
seguimos saldar a dívida da paróquia e 
a verba para restaurar a igreja matriz. 
Estamos a juntar dinheiro para fazer-
mos a sede dos escuteiros”, sintetiza o 
pároco vimaranense.

Foram estes 13 anos de trabalho que o 
padre Guilherme viu serem reconheci-
dos num encontro com o Papa Fran-

cisco. Levou uma t-shirt do espaço que 
ajudou a construir – o “Ar de Rock” – e 
o “instrumento de trabalho”. A “ousadia” 
que levou avante teve como conse-
quência uma reação que “não podia 
ter sido melhor”: o Papa Francisco e a 
restante comitiva “escangalharam-se a 
rir” da situação inusitada.

A ideia de levar os auscultadores ao 
Vaticano até tinha surgido há algum 

tempo. “Há dois anos estive com o 
Papa Francisco. Tive a ideia nesse 
momento. Achei que era interessante 
numa próxima oportunidade trazer-lhe 
a t-shirt do Ar de Rock. Falar-lhe deste 
espaço paroquial e, pelo meio, benzer 
os instrumentos de trabalho”, recorda 
o vimaranense. E assim foi. As fotos 
partilhadas mostram Guilherme a pedir 
a bênção ao sumo pontífice. “Que belo 
momento”, resume.
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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

PELA 

O PRÓXIMO JÁ ERA
É O SEU

A TODOS
OBRIGADO

CONFIANÇA
BOAS FESTAS!
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FUTEBOL À LUPA

O SCOUTING... LONGE VÃO OS 
TEMPOS DO OLHEIRO PERDIDO!

O OLHEIRO...ESSA REALIDADE PERDI-
DA!

Século passado!
Pelas escolas, ringues e outros locais 
onde duas pedras ou duas mochilas 
faziam de baliza, lá estava ele...
De aspecto sombrio, quase incógnito. 
Talvez, com um cigarro ao canto da 
boca.
A chegar ao pé dos mais talentosos, a 
perguntar entredentes “ – Olha lá, que-
res aparecer ao Vitória para treinar? Se 
o teu pai não deixar, poderei ir lá dar-lhe 
uma palavra...é que acho que tens jeito! 
Era o Senhora Rola, que os mais velhos 
lembrar-se-ão.
Ou, então, do outro lado do Atlântico. O 
Vitória foi o primeiro clube português, 
nos anos 50, a descobrir o filão brasi-
leiro, quando Pimenta Machado, um 
vimaranense radicado do outro lado do 
Atlântico, indicou Ernesto Paraíso, que se 
haveria de tornar lendário em Guima-
rães, para além de se radicar na cidade.

A MUDANÇA DOS TEMPOS

Os tempos mudaram. Em todos os qua-
drantes da sociedade, inclusivamente no 
futebol.
O empirismo deu lugar à cientificidade 
do conhecimento e das escolhas.
Vivemos os tempos das “escolinhas de 

“O DEPARTAMENTO MAIS IMPORTANTE DE UM CLUBE DE FUTEBOL 
É O DE SCOUTING, MUITO MAIS DO QUE OS TREINADORES OU 
OS JOGADORES. QUANDO BEGIRISTAIN ESCOLHE BEM, 80% DO 
TRABALHO ESTÁ FEITO. QUANDO ERRA, É GASTO DEMASIADO TEMPO 
E ENERGIA A CORRIGIR ISSO. É O QUE EU PENSO.”

PEP GUARDIOLA, TREINADOR DO MANCHESTER CITY

TEXTO: VASCO RODRIGUES • FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

futebol”, das subsequentes academias.
O futebol de rua morreu!
Com esse fim, o papel do olheiro redu-
ziu-se. Os talentos são, praticamente, 
produzidos in vitro, desenvolvidos 
fisicamente em ginásio e preparados, de 
modo meticuloso, para chegarem aos 
patamares seniores.
E, com tamanho objectividade, o olheiro 
extinguiu-se.
Surgiram os departamentos de scouting!

O DEPARTAMENTO DE SCOUTING

Importará, desde logo, deslindar o con-
ceito, para os leitores menos dados ao 
anglicismo do termo.
Por scouting, entende-se a procura 
activa da prospecção de jogadores, res-
peitando as necessidades do plantel e 
procurando suprir as hipotéticas carên-
cias que o mesmo possa ter. No fundo, 
a aplicação da cientificidade ao relvado, 
através da observação.
Tal deverá ser feito numa lógica de 
maximização de lucros; ou seja, através 
de um conjunto de parâmetros bem 
definidos, descobrir aquele jogador que 
servirá os intentos da equipa para sair a 
lucrar...desportivamente e economica-
mente!
Tal, ao contrário do que ocorria, em tem-
pos idos, não será feito, única e exclu-
sivamente, através do desempenho no 

terreno de jogo.
Actualmente, o facto de falarmos de 
atletas, que se querem, altamente 
profissionais, verdadeiras máquinas de 
competição, esta análise é feita para 
além das componentes técnicas. Atinge 
os comportamentos sociais do atleta, o 
seu entorno familiar, o seu modo de se 
relacionar no balneário, chegando-se ao 
ponto de a capacidade dentro do campo 
ser, apenas, um item de tantos que me-
recem apreciação.
Do conjunto de todos estes factores, 
chegar-se-á à conclusão de algo que 
poderemos definir de talento e que de-
verá ser o factor que nos permitirá tirar o 
máximo rendimento do jogador.

BONS EXEMPLOS DE SCOUTING

Não falemos, para já do Vitória, que será 
a realidade que mais nos interessará!
Mas citemos outros exemplos por essa 
Europa fora, que graças a um bom de-
partamento de prospecção conseguem 
fazer das fraquezas forças.
Comecemos pelo Leicester, que em 2016 
foi, de modo surpreendente, campeão 
inglês graças ao sábio trabalho do seu 
departamento de prospecção. Assim, 
Mahrez, peça fulcral nessa histórica 
epopeia, e que ninguém o conhecia 
foi comprado ao Le Havre por 500 mil 
euros. Sairia depois para o Manchester 
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City por 68 milhões de euros. Ou, Kanté 
que foi comprado ao Caen por 9 milhões 
de euros e que seria vendido por quatro 
vezes mais....um belo exemplo de êxito 
no scouting que se traduziu em suces-
so desportivo e em futuras mais valias 
financeiras.

Noutras paragens, outros exemplos 
poderão ser citados. O da Sampdoria 
que tem várias equipas de scouters cada 
uma afecta a uma parte do mundo. O 
resultado?

Nos últimos anos, o clube de Génova 
tem tido o orçamento pago com as ven-
das de atletas como Skriniar (comprado 
por 6 milhões aos eslovacos do Zilina e 
vendidos por 34 ao Inter), Lucas Torreira 
(comprado por 3 milhões de euros ao 
Pescara e cedido ao Arsenal por quase 
dez vezes mais), ou Joachim Andersen 
(comprado por 1,5 millhões de euros ao 
FC Twente da Holanda para ser vendido 
por 24 milhões ao Lyon). Tal, tem permiti-
do que o clube se mantenha equilibrado 
financeiramente e apetecível a grupos 
de investidores.

Por fim, um exemplo do país vizinho. O 
Sevilha, vencedor de 5 Ligas Europa e 
que, em muito, beneficiou do trabalho 
do seu director desportivo, o antigo 
atleta Monchi e que galgou a hierarquia 
do futebol espanhol graças a este sábio 
trabalho.

Voltemos aos exemplos práticos, no 
que toca ao clube andaluz. Daniel Alves, 
o lendário internacional canarinho foi 
comprado ao Bahia, em Janeiro de 2003, 
por 550 mil euros. Passados cinco anos 
sairia para o Barcelona por 35 milhões 
de euros. Ou Júlio Batista, cuja saída 
do clube permitiu uma mais valia de 19 
milhões de euros. Ou Nzonzi comprado 
ao Stoke por 8 milhões para ser vendido 
à Roma por quase 27. Com o acrescento 
de todos eles terem ajudado o clube a 
afirmar-se desportivamente, ganhando 
títulos, o que o resgatou das catacum-
bas do futebol espanhol para os lugares 
de topo.

O CASO DO VITÓRIA

Ninguém pense que há fórmulas mági-
cas ou um trabalho que dará resultado 

em todos os clubes do mesmo modo.
Porém, a verdade é que para um clube 
como o Vitória que terá a ambição de 
se aproximar dos lugares cimeiros estes 
exemplos deverão servir como algo de 
inspiracional.

Desde logo, pelo facto dos Conquistado-
res não terem a “carteira” dos seus con-
correntes directos, o que obrigará a um 
trabalho suplementar para descortinar 
mais valias, que possam aproximá-los 
dos lugares de topo.
Depois, pela necessidade assumida do 
clube realizar vendas, que permitam 
receitas extraordinárias. Será através 
dessas mais valias que o clube poderá 
estabilizar-se financeiramente, como 
referiu o vice-presidente do clube, 
Alberto Martins, em entrevista ao Jornal 
de Negócios. Pela relevância do referido, 
ousamos transcrever ipsis verbis, o aí 
vertido: “ Sem vendas de jogadores, o 

resultado operacional está desequilibra-
do.  (...) Estruturalmente, o Vitória deve 
vender em todas as janelas de mercado 
para ter um EBITDA positivo.”
Ora, se isso for conseguido com atletas 
que tiveram um baixo custo de valoriza-
ção e uma valorização acima da média 
pelas suas prestações e pelo seu auxílio 
a bons resultados colectivos, será meio 
caminho andado. Para isso, inclusiva-
mente, potenciando toda a estrutura: 
um director desportivo eficaz, capaz de 
conhecer jogadores em todas as latitu-
des, uma equipa de prospecção sob a 
sua ordem e direcção capaz de analisar 
em todos os parâmetros os atletas e, por 
fim, uma estrutura directiva dotada de 
forte poder negocial, capaz de regatear 
para comprar como um clube pequeno, 
mas com capacidade para vender como 
os maiores.
O caminho não é fácil, mas vale a pena 
ser percorrido!
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BREVES E INTERESSANTES
FOTOGRAFIAS: DIREITOS RESERVADOS

Depois de ter sido proibida de fazer 
negócios com as empresas americanas, 
a Huawei tem procurado refutar todas 
as acusações e assim recuperar o seu 
lugar. De forma muito controlada, os 
EUA têm permitido à empresa chinesa 
atuar no seu território, sempre com 
licenças temporárias. Esta acaba de ser 
alargada e a Huawei tem agora mais 3 

meses para poder fazer negócios nos 
EUA. De acordo com fontes ligadas a 
este processo, este adiamento este-
ve para ser melhor. Vários problemas 
obrigaram a que fosse fixado em 90 
dias. Esta alteração chega também 
num momento em que se fala cada vez 
mais num possível acordo entre os EUA 
e a China.

A segurança é fundamental em qual-
quer serviço digital. No caso das plata-
formas de comunicação é ainda mais 
crítico, pois alguém se pode fazer pas-
sar por nós. Para melhorar a segurança 
do seu serviço, o WhatsApp vai ter uma 
nova função para proteger o roubo de 
contas. De acordo com o reportado, 
sempre que alguém tentar ilegalmente 
fazer login com os nossos dados é-nos 
enviada uma mensagem. Não é por 
acaso que essa nova função começou 
a ser testada logo após ter sido anun-
ciado que vai ter logins simultâneos em 
vários dispositivos.

Desde a Segunda Guerra Mundial, os 
submarinos têm usado baterias de 
chumbo-ácido. As baterias de chumbo-
-ácido são pesadas, mas também são 
uma tecnologia comprovada. Contudo, 
estão já obsoletas no mundo do consu-
mo, substituídas na década de 1990 por 
baterias de hidreto metálico de níquel. 
Os dispositivos atuais são alimentados 
por uma tecnologia ainda melhor, as 
baterias de iões de lítio. Segundo o que 
foi dado a conhecer, o submarino Toryu 
de 2950 toneladas foi construído pela 
Kawasaki Heavy Industries e lançado 
no passado dia 6 de novembro. Assim, 
está já no mar o segundo vaso de guerra 
equipado com baterias de iões de lítio. O iPhone 11 chegou ao mercado há pou-

cos meses e tem despertado a curiosida-
de de alguns utilizadores. A proposta da 
Apple é interessante, mas alguns críti-
cos destacam o facto de a empresa de 
Cupertino não avançar com um conceito 
completamente revolucionário há alguns 
anos. Face ao investimento das fabri-
cantes de smartphones Android neste 
sentido, a Apple pode-se juntar a elas. 
Contudo, os analistas da UBS preveem 
que tal não aconteça já… Estando previs-
to que a empresa apresente o seu iPhone 
dobrável apenas em 2021. Atualmente, 
os três smartphones dobráveis que mais 
se destacam no mercado pertencem 
à Huawei, Samsung e Motorola. Estas 
empresas foram pioneiras no conceito e 
estão a desenvolvê-lo cada vez mais. Em 
2021, algumas já poderão estar na sua 
terceira geração.

RUBRICA

WHATSAPP TEM
NOVA FUNÇÃO
DE ALERTA PARA 
ROUBO DE CONTAS

SUBMARINO 
JAPONÊS
ALIMENTADO POR 
BATERIAS DE LÍTIO

APPLE DEVERÁ 
LANÇAR IPHONE 
DOBRÁVEL...
MAS SÓ EM 2021

HUAWEI RECEBEU MAIS TRÊS MESES
PARA PODER FAZER NEGÓCIOS NOS EUA



53

MAIS GUIMARÃES N80 DEZEMBRO 2019

Além das rotundas que conhecemos, 
alguns países têm vindo a implementar 
Turbo-Rotundas cujo objetivo é reduzir 
os acidentes e garantir uma maior flui-
dez do tráfego. Além disso, as Turbo-
-Rotundas permitem também reduzir a 
concentração de dióxido de carbono. Se 
circular numa rotunda tradicional pode 
parecer complicado, como solução 
Portugal poderá adotar as “Turbo-Ro-
tundas”.

Desde o seu lançamento em abril de 
2018, o telescópio Transiting Exoplanet 
Survey Satellite (TESS) da NASA já encon-
trou vários exoplanetas. Entre eles, está 
um muito interessante, um exoplaneta 
com três sóis. Agora um novo estudo 
sugere que o satélite de 200 milhões de 
dólares também pode ter descoberto o 
misterioso Planeta 9. Este planeta, tam-
bém chamado de “Planeta X”, tem a fama 

de ser um planeta gigante desconhecido 
que mexe com as órbitas de algumas das 
rochas do Cinturão de Kuiper. Um hipo-
tético astro, descrito como “o elo perdido 
do sistema solar”, o nono planeta ou o 
Planeta X, tem sido parte do léxico desde 
há vários anos. Em outubro de 2017, fo-
ram consideradas “cinco linhas diferentes 
de evidência observacional” que apon-
tam para a existência do Planeta 9.

O seu negócio já possui um Blog? Se 
ainda não tem, está na altura de o 
criar. Este trará inúmeros benefícios no 
âmbito da sua Estratégia de Marketing 
Digital. Um Blog, a par de um website, 
assume um papel central na Estratégia 
de Marketing Digital de uma empresa, 
uma vez que é essencial para a atração 
de tráfego qualificado e gratuito para 
o seu website. No entanto, ao criar um 
blog, deverá ter em atenção o facto de 
que é de extrema relevância, proceder à 
criação de conteúdo relevante e atrativo 
para a sua audiência. Na criação do seu 

Blog, defina uma estratégia de conteúdo 
que preveja a atualização do mesmo, de 
forma frequente, que seja complementar 
à comunicação da empresa, que tenha 
por uma base uma lista de keywords, 
anteriormente criada, com o recurso a 
ferramentas para o efeito, e que seja 
altamente relevante para o seu públi-
co-alvo. Um blog assume-se como uma 
ferramenta com elevado potencial numa 
estratégia de Marketing de Conteúdo 
e de Inbound Marketing. Além disso é 
também uma boa estratégia de Search 
Engine Optimization.

Chama-se Big Carl e o seu aspeto é 
semelhante a uma grua tradicional. 
No entanto, esta é uma grua gigante 
que tem  250 metros de altura e uma 
capacidade de carga de 5 mil toneladas. 
Esta grua pertence à empresa belga 
Sarens, uma empresa que faz aluguer 
deste tipo de equipamentos. Como 
primeira “missão”, a Big Carl vai ser um 
elemento fundamental para construir a 
primeira central nuclear do Reino Unido. 
A escolha deveu-se ao facto de esta ser 
a maior grua do planeta, mas também 
a mais resistente. A sua configuração 
permite mover e executar operações 
de giro e elevação de 360 graus no 
seu próprio eixo. É alimentada por 12 
motores agrupados em 6 unidades de 
potência. O contrapeso do ‘Big Carl’ é 
de 52 contentores de 100 toneladas 
cada, o que lhe permite ter essa grande 
capacidade de carga.

TURBO-ROTUNDAS:
PARA QUANDO EM 
PORTUGAL?

ESTUDO DIZ QUE NASA PODERÁ JÁ
TER ENCONTRADO O MISTERIOSO PLANETA 9

A IMPORTÂNCIA DE UM BLOG
NUMA ESTRATÉGIA DE MARKETING DIGITAL A MAIOR GRUA

DO PLANETA TEM 
250 METROS DE 
ALTURA
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1 – “THE DARK SIDE OF THE MOON”, “WISH 
YOU WERE HERE” E “ANIMALS” SÃO ÁLBUNS 

CRIADOS POR QUE BANDA ROCK?
a) King Crimson

b) The Doors
c) The Rolling Stones

d) Pink Floyd

4 – EM QUE FREGUESIA VIMARANENSE SE 
SITUA A CAPELA DE NOSSA SENHORA DA 
SAÚDE?
a) S. Clemente de Sande
b) Gandarela
c) Serzedo
d) Gonça

2 – QUE CIENTISTA CRIOU, NO SÉCULO XIX, 
A PRIMEIRA VERSÃO DA TABELA PERIÓDICA, 
QUE APRESENTA AS PROPRIEDADES DOS 
ELEMENTOS QUÍMICOS CONHECIDOS?
a) Humphry Davy
b) Dmitri Mendeleev
c) Louis Le Chateliêr
d) Fritz Haber

5 – QUE EQUIPA ELIMINOU O VITÓRIA NOS 
OITAVOS DE FINAL DA LIGA DOS CAMPEÕES 

DE VOLEIBOL, EM 2008/09?
a) Trentino Volley (Itália)

b) Vfb Friedrichshafen (Alemanha)
c) Iraklis Salónica (Grécia)

d) Dínamo de Moscovo (Rússia)

3 – SIRIMAVO BANDARANAIKE FOI A PRIMEIRA 
MULHER DO MUNDO A ASSUMIR O CARGO DE 

PRIMEIRO-MINISTRO, EM 1960. DE QUE PAÍS?
a) Sri Lanka

b) Índia
c) Malásia

d) Tailândia

6 – A OLARIA NEGRA DE BISALHÃES FOI 
DECLARADA PATRIMÓNIO MUNDIAL EM 

NOVEMBRO DE 2016. EM QUE CONCELHO É 
POSSÍVEL ENCONTRAR ESTA TRADIÇÃO?

a) Chaves
b) Vila Real

c) Torre de Moncorvo
d) Bragança

Soluções quebra-cabeças
Resposta 1.
Última linha.
Resposta 2.
Estavam em margens opostas.
Resposta 3.
Anote o número 1; Leia em voz alta o que acabou de 
anotar; Anote o que acabou de ler "11"; Leia em voz alta 
o número "Dois uns"; Anote "21"; Leia "Um dois, um um"; 
E assim sucessivamente.

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

QUEBRA-CABEÇASQUIZ DEZEMBRO 2019

1 – 2017
30174972170027185782077102
283920182171020713790211277
21077021775420122089371017
10177220017283901770200711
372011820712720712323201772

Encontre o 2017.

2 – ATRAVESSAR
O RIO
Duas pessoas aproximaram-se de 
um rio. Na margem havia um barco 
que suportava apenas uma. Ambas 
atravessaram o rio.

De que forma?

2 – ENIGMA DE 
BERNARD WERBER

1
11
21

1211
1111221
312211

???
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